
AKTUALNO

Južnoafriški  
sev v Sloveniji
Minister za zdravje Janez Poklukar 
je v petek sporočil, da so potrdili 
prvi primer južnoafriške različice 
koronavirusa v Sloveniji. Gorenj-
ska regija je po včerajšnjih podat-
kih po incidenci števila okužb dru-
ga najslabša v državi.
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AKTUALNO

Francu Kramarju  
posthumno zlati znak
Ob letošnjem dnevu Civilne za-
ščite bodo posameznikom in or-
ganizacijam na Gorenjskem po-
delili petintrideset priznanj Civil-
ne zaščite. Že včeraj je plaketo 
prejel tudi gorski reševalec Igor 
Potočnik.
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GORENJSKA

Železniške tire  
si želijo pod zemljo
Domžalski občinski svetniki so se 
na nedavni izredni seji seznanili s 
pobudo ministrstva za nadgra-
dnjo kamniške železniške proge in 
sprejeli stališča, ki se v marsičem 
močno razlikujejo od predlogov 
države.

9

KMETIJSTVO

Za hlod javorja  
dvajset tisoč evrov
Na nedavni licitaciji vrednejših 
gozdnih sortimentov je gorski ja-
vor dosegel najvišjo ceno za ku-
bični meter, in sicer 11.575 evrov, 
in tudi najvišjo ceno za hlod – 
20.266 evrov. Za 3711 hlodov je 
bilo 15.930 ponudb.

13

VREME

Danes bo pretežno jasno. 
Jutri bo jasno in čez dan 
nekoliko topleje. Tudi v 
četrtek bo sončno, proti 
večeru se bo pooblačilo. 

–4/15 °C
jutri: jasno
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Mateja Rant

Bled – ZPAS je decembra 
lani na svoji spletni strani 
objavil izid odprtega dvo-
stopenjskega natečaja, s ka-
terim je investitor želel pri-
dobiti strokovno najprimer-
nejše rešitve za ureditev ce-
lotnega kompleksa novega 
Hotela Europa na Rečici. Ob 
upoštevanju usmeritev pro-
storskih aktov, pogojev za-
voda za varstvo kulturne de-
diščine ter programskih in 
funkcionalnih izhodišč so 
v največji možni meri po-
skušali upoštevati tudi pro-
gramsko-trženjski koncept 
hotela.

Krajane skrbi velikost hotela
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) je izbrala najboljšo rešitev za Hotel Europa na 
Bledu, ki so jo na okrogli mizi minuli četrtek predstavili tudi občinskim svetnikom in predstavnikom 
Civilne iniciative Rečica ter v neposrednem prenosu na lokalni televiziji še širši javnosti.

Investitor je sprva nameraval graditi hotel z devetdesetimi sobami, a so te želje zdaj skrčili 
na tretjino. / Foto: Gorazd Kavčič44. stran

Maja Bertoncelj

Kranj – Slovenski nordijski 
športniki so na svetovno pr-
venstvo v Oberstdorf prišli 
dobro pripravljeni, kar so 
potrjevali že z rezultati na 
tekmah svetovnega poka-
la. V smučarskih skokih in 
v smučarskem teku so bili 
v ožjem krogu favoritov za 
odličja, kljub temu pa verje-
tno ni nihče napovedoval ta-
kšnega uspeha.

Prvenstvo se bo zaklju-
čilo v nedeljo, Slovenija pa 
ima že po štirih tekmoval-
nih dneh pet medalj. Po 

številu so le za Norveško, 
po žlahtnosti pa četrti. Sve-
tovna prvakinja je Ema Kli-
nec, skakalka iz Poljan, ki 
je vso konkurenco prema-
gala na posamični tekmi 
na srednji skakalnici. Če ji 
ni uspelo zmagati v svetov-
nem pokalu, ko je bila tudi 
letošnjo zimo temu že pov-
sem blizu, se ji je vse popla-
čalo na svetovnem prven-
stvu. Novo medaljo v svojo 
zbirko je dodala še na eki-
pni tekmi. Bila je del srebr-
ne ekipe, v kateri so bile še 
Nika Križnar, Špela Rogelj 
in Urša Bogataj. Skakalna 

vrsta ima tudi bron. Na sre-
dnji skakalnici ga je osvojil 
Anže Lanišek. Dve bronasti 
medalji pa sta velik uspeh 
za smučarske tekače. Pri 
obeh je bila zraven Anama-
rija Lampič, bronasta v po-
samičnem sprintu in v eki-
pnem sprintu z Evo Urevc.

Prvenstva še ni konec, slo-
venski nordijski športniki 
pa so že sedaj letvico posta-
vili zelo visoko – za ponovi-
tev uspehov na naslednjem 
svetovnem prvenstvu, ki bo 
čez dve leti v Planici.  

Na prvenstvu pet medalj v štirih dneh
Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Oberstdorfu je za slovensko 
reprezentanco izjemno uspešno. Prav vsak tekmovalni dan so Slovenci 
osvojili vsaj eno medaljo, skupaj jih imajo že pet in so po številu na drugem 
mestu za Norvežani. 

Slovenske skakalke (od leve Ema Klinec, Urša Bogataj, Špela Rogelj in Nika Križnar) so na 
ekipni tekmi osvojile srebrno medaljo. Klinčeva ima z letošnjega prvenstva v zbirki še zlato 
s posamične tekme na srednji skakalnici. / Foto: arhiv Sloski, FB411. stran

Simon Šubic

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču so včeraj na 
ponovljenem kazenskem 
postopku s skupno 2100 evri 
v tridesetih dnevnih zneskih 
kaznovali kranjskogorskega 
župana Janeza Hrovata, ker 
je aprila 2017 ob nedovolje-
ni akciji čiščenja poti v Malo 
Pišnico z bokom nepriča-
kovano in sunkovito odrinil 
okoljevarstvenega nadzorni-
ka Triglavskega narodnega 
parka (TNP) Rada Legata, da 
je ta padel po pobočju ter si 
poškodoval desno zapes tje 
in desno ramo. Sodnica Po-
lona Kukovec je odločila, da 

je župan želel s svojim deja-
njem vznemiriti in ustraho-
vati Legata, s čimer je storil 
kaznivo dejanje grožnje po 
1. odstavku 135. člena kazen-
skega zakonika. Tožilstvo 
je sicer Hrovatu očitalo sto-
ritev kaznivega dejanja pre-
prečitve uradnega dejanja 
uradni osebi po 299. členu, 
a je sodišče z izrekom sod-
be kaznivo dejanje prekvali-
ficiralo. 

Župan, ki vztraja, da Le-
gata ni odrinil, mora porav-
nati tudi sodne stroške in 
oškodovancu izplačati pet-
sto evrov odškodnine za pre-
stani strah.

Župan Hrovat obsojen 
zaradi grožnje nadzorniku
Sodišče je kranjskogorskemu županu Janezu 
Hrovatu zaradi odrivanja naravovarstvenega 
nadzornika izreklo denarno kazen. 

416. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme BOŽO ROPRET iz Žirovnice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Koronavirus je dodobra razburkal naša življenja, vsakemu na 
svoj način. Maja Drolec iz Komende nam je poslala zgovoren 
opis svojega doživljanja tega čudnega obdobja, ki se kar ne 
neha.

Današnja realnost

Danes teče že drugi mesec, odkar sem postala upokojenka. Ko 
sem oktobra z bolečinami v vratni hrbtenici razmišljala, kaj pa 
je meni tega treba, saj sem imela že vse pogoje za upokojitev 
1. septembra 2019, a sem svoje delovanje v šoli podaljšala, 
malo zaradi denarja, malo zaradi bojazni, kaj bom počela cel 
dan doma, je nastopila ponovitvena situacija, ta nesrečni koro-
načas, ko je treba za šolo na daljavo sedeti pred računalnikom 
več kot osem ur na dan in – ja, odločitev je padla … Lahko re-
čem, da je lepo biti »penzionist«. Zvečer lahko bereš ali gledaš 
televizijo v nedogled, greš spat in razmišljaš: Kaj moram pa 
jutri? In odgovor je: Nič, samo lepo bodi, pojdi v naravo in ji 
prisluhni. Pozimi je to zadosten razlog za zadovoljstvo, saj so 
jutra mrzla, noči so še dolge, promet na cestah kar živahen, 
kaj bo prinesla pomlad, še ne vem …
In kaj se dogaja v svetu? Politika, zdravstvo, spomini … Le 
nekaj živih prič ob obletnici: 27. januarja 1945. leta je bil os-
vobojen Auschwitz. Bistvo tega dneva je v tem, da se v vsaki 
družbi in tudi v zavesti vsakogar prebudi zavest, ki ne bo do-
volila, da se še kdaj zgodi kaj takšnega. Spomin na tisto, kar 
je bilo, in molk o tem, kar se dogaja zdaj … Tudi o tem bi bilo 
treba razmisliti, ko se spominjamo: pred čim si v tem trenutku 
zatiskamo oči? »Spominjanje je izraz človečnosti. Spominja-
nje je znamenje civilizacije. Spominjanje je pogoj za boljšo 
prihodnost miru in bratstva,« je dejal papež Frančišek ob 76. 
obletnici osvoboditve največjega taborišča smrti in opozoril, 
da »spominjati se pomeni biti previden, saj se lahko takšne 
stvari znova dogodijo, potem ko jih sprožijo ideološki predlo-
gi, kako rešiti ljudi, to pa nato pripelje do uničenja določenega 
naroda ali skupine ljudi.« Njegova cerkev to najbolje ve. To-
talitarni režim vlada svetu … Množični protesti v Rusiji, strah 
pred jedrskim orožjem, saj sporazuma o prepovedi jedrskega 
orožja Japonska ni podpisala in tudi nobena jedrska sila ga 
ni. V Ameriki nastopa vse več nasilnih domačih skrajnežev, v 
Evropi še zdaleč ni rešeno vprašanje migrantov. Mar živimo 
v času »peklenske pomaranče«?
Vsi upi so usmerjeni v cepivo proti covidu-19. Bo svetovna 
politika zmogla zbrati toliko razuma in bo pravično razdelila 
cepivo vsem? Bo igla s cepivom vbrizgala imunost totalitar-
nim režimom? Bo razslojila človeštvo in s svojo ostro konico 
potegnila črto v pesku vseh puščav sodobne ureditve, tako 
da bodo na eni strani ostali tisti, ki bodo iz vsega tega izšli še 
bogatejši? Ostati zdrav. Biti normalen. Poslušati dobro glasbo 
in brati poezijo, prozo … Ali preprosto pobegniti v samoto, ki 
je tako ali tako edini prostor, ki nam je preostal za meditacijo 
ali zabavo, za snovanje načrtov za prihodnost ali preprosto 
zbiranje suhih drobtinic izpljunjenega življenja. Zunaj se pre-
buja pomlad. Vse bo še dobro. Danes spet pridejo moji: hči, 
vnuk in vnukinja. Le kaj počnejo v šoli in vrtcu? Da bi obstalo. 

Še vedno ste vabljeni, da nam tudi vi pošljete svoje razmi-
šljanje in svojo zgodbo za objavo v Kotičku za naročnike na 
naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali po 
e-pošti na: koticek@g-glas.si.

Nagrajenki

V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 16. februarja, prejme 
platnen nahrbtnik Ivanka Justin iz Žirovnice, karitejevo maslo 
Yanumi pa Cvetka Mandelj z Jesenic.
Nagrajenkama čestitamo!

Cveto Zaplotnik

Kranj – Pandemija novega 
koronavirusa je nekoliko 
vplivala na poslovanje NLB 
Skupine, a je skupina tudi v 
takšnih razmerah poslova-
la zelo stabilno. Po nerevi-
diranih podatkih je s poslo-
vanjem ustvarila 504,5 mi-
lijona evrov čistih prihod-
kov oziroma le dva odstot-
ka manj kot leto prej, ob tem 
pa je dosegla 268,9 milijona 
evrov čistega dobička. Na vi-
šino dobička je močno vpli-
val prevzem Komercijalne 

banke Beograd, a tudi brez 
tega vpliva bi dobiček zna-
šal 141,3 milijona evrov in bi 
bil višji, kot so napovedova-

li. Oblikovali so tudi oslabi-
tve in rezervacije v znesku 
71,4 milijona evrov, večino-
ma zaradi posledic pande-
mije. V primerjavi z letom 

prej so stroške znižali za šti-
ri odstotke.

Prevzem Komercijalne 
banke Beograd decembra 
lani je k bilanci stanja sku-
pine prispeval 4,3 milijarde 
evrov, tako da je skupina ob 
koncu minulega leta imela 
19,6 milijarde evrov bilanč-
ne vsote. Prevzem pomeni 
za NLB Skupino pomem-
ben mejnik pri uresničeva-
nju strategije, da postane 
vodilna finančna ustanova 
v Jugovzhodni Evropi. Na 
vseh šestih trgih, kjer delu-
je, ima več kot desetodstotni 

tržni delež, kar ji zagota-
vlja položaj sistemske ban-
ke in dobro osnovo za zvi-
šanje vrednosti delnic. Sku-
pina je z nakupom 83-od-
stotnega deleža Komerci-
jalne banke postala v Srbiji 
ena vodilnih bank pri zago-
tavljanju finančnih storitev 
in ključna finančna ustano-
va z več kot 12-odstotnim tr-
žnim deležem bilančne vso-
te. V banki je že imenovala 
nov upravni in izvršni od-
bor, objavila pa je že tudi na-
mero za nakup še vseh preo-
stalih delnic.

Na poti do vodilne bančne skupine
NLB Skupina je s prevzemom Komercijalne banke Beograd na poti do vodilne bančne skupine v 
Jugovzhodni Evropi. Lani je kljub izzivom covida-19 poslovala zelo stabilno.

NLB naj bi letos 
delničarjem izplačala 
92,2 milijona evrov 
dobička za dividende.

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Minister za 
zdravje Janez Poklukar je 
v petek zvečer sporočil, da 
so potrdili prvi primer juž-
noafriške različice korona-
virusa. Odkrit je bil v mari-
borski regiji, po vrnitvi ose-
be (zdravnika) iz Afrike. 
Zdravnik je bil sicer že cep-
ljen proti covidu-19, bole-
zen pri njem poteka v blaž-
ji obliki. Z njim so potovali 
še trije, med potovanjem so 
se vsi večkrat testirali. Rezul-
tati testiranj so bili negativ-
ni, tudi takoj po vrnitvi do-
mov. Po slabšem počutju in 
vnovičnem testiranju so bili 
trije iz skupine pozitivni na 
južnoafriško različico, četr-
ti potnik, ravno tako cepljen, 
pa negativen (znaki okužbe 
se niti niso razvili). Minister 
Poklukar je poudaril, da je 
bilo na terenu narejeno vse 
in da so bili ugotovljeni vsi 
visokorizični kontakti, ki so 
v samoizolaciji oziroma ka-
ranteni. Državljane je poz-
val, naj ne potujejo v tujino, 
če nimajo nujnih poti. 

Kot je še pojasnil minis-
ter, je za južnoafriški sev 
trenutno znano, da se bi-
stveno hitreje širi kot sev, ki 
ga imamo v največjem od-
stotku pri nas. Sicer pa je pri 
južnoafriški različici virusa 
še precej neznank. Minister 
je povedal, da nekateri viri 
opisujejo nekaj težje poteke 
bolezni. Če je nekdo koro-
navirus prebolel ali se je že 
cepil, praviloma lahko zbo-
li z južnoafriško različico, 
vendar naj bi bolezen pote-
kala v blažji obliki. Zato zaš-
čita s cepljenjem še naprej 
ostaja pomembna.

»V zadnjih dneh se 
je trend okužb obrnil 
navzgor. To ni dobro,« pa 
je na petkovi novinarski 
konferenci opozoril direk-
tor NIJZ Milan Krek. Raz-
mere se ne slabšajo samo 
v obalno-kraški regiji, am-
pak tudi v nekaterih dru-
gih. Gorenjska statistična 
regija je žal že druga najs-
labša tako po 14-dnevni kot 
7-dnevni incidenci okužb 
na sto tisoč prebivalcev. 
Včeraj je bilo po podatkih 
NIJZ slovensko povprečje 
v 14-dnevni incidenci 504, 
na Gorenjskem 591, naj-
slabše pa v obalno-kraški 
regiji (829). 

Država je na semaforju 
sproščanja vladnih ukrepov 
v oranžni barvi (razen obal-
no-kraške regije), včeraj so 
se k pouku v razredih vrni-
li osnovnošolci in dijaki zak-
ljučnih letnikov.

V nedeljo so ob sicer manj 
testiranjih s PCR-testi ugo-
tovili 243 novih okužb, de-
lež pozitivnih je bil 16,7-od-
stoten. Včeraj je bilo hospi-
taliziranih 543 covidnih bol-
nikov, kar je trideset več kot 
v soboto. V intenzivni negi je 
bilo včeraj 91 covidnih bolni-
kov. Umrlo jih je 11, po vče-
rajšnjih podatkih Covid-19 
Sledilnika skupaj že 3854.

Kranjčani na hitre teste v 
Naklo, Šenčur in Cerklje

S kranjske občine so spo-
ročili, da Kranjčani testira-
nje s hitrimi antigenskimi 
testi lahko opravijo tudi v 
občinah Naklo, Šenčur in 
Cerklje, da se razbremeni-
jo čakalne vrste na lokaci-
ji v nekdanjem Globusu. V 
Šenčurju testiranja za pre-
bivalstvo opravljajo ob sre-
dah med 9. in 13. uro v sej-
ni sobi Doma krajanov 

Šenčur. Občina Naklo o 
terminih testiranj obvešča 
sproti na svoji spletni stra-
ni. V Cerkljah se testiranje 
izvaja v četrtek v stari lekar-
ni od 9. do 12. ure. 

V prejšnjem tednu smo v 
Slovenijo dobili 22.230 od-
merkov cepiv Pfizerja in Bi-
oNTecha, 8400 odmerkov 
cepiva Moderne in 16.800 
odmerkov AstraZenece. V 
tem tednu je predvidena do-
bava 19.890 odmerkov ce-
piva Pfizerja in BioNTecha 
ter 26.400 odmerkov cepiva 
AstraZenece. 

Cepivo Pfizerja naj bi bilo 
v tem tednu že namenjeno 
za starejše od 75 let pa tudi 
vse starejše od osemdeset 
let, ki se doslej še niso cepili. 
S cepivom AstraZenece pa 
naj bi cepili posebej ranljive 
kronične bolnike, mlajše od 
65 let, nepokretne osebe na 
domu ...

Južnoafriški sev v Sloveniji
Minister za zdravje Janez Poklukar je v petek sporočil, da so potrdili prvi primer južnoafriške različice 
koronavirusa v Sloveniji. Na Gorenjskem se epidemiološka situacija slabša, regija je po včerajšnjih 
podatkih po incidenci števila okužb druga najslabša v državi.

Dolga vrsta čakajočih na testiranje včeraj pred nekdanjim Globusom v Kranju / Foto: Gorazd Kavčič



3Gorenjski glas
torek, 2. marca 2021 AKTUALNO info@g-glas.si

ODGOVORNA UREDNICA 

Marija Volčjak

NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE

Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir

UREDNIŠTVO
NOVINARJI - UREDNIKI: 

Marjana Ahačič, Maja Bertoncelj, Alenka Brun,  
Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, Jasna Paladin, Urša Peternel, Mateja Rant, 

Aleš Senožetnik, Vilma Stanovnik, Ana Šubic, Simon Šubic,  
Ana Volčjak Aleksič, Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir;

stalni sodelavci: 
  Jože Košnjek, Milena Miklavčič, Miha Naglič 

OBLIKOVNA ZASNOVA

Jernej Stritar, IlovarStritar, d. o. o.

TEHNIČNI UREDNIK

Grega Flajnik

FOTOGRAFIJA 

Tina Dokl, Gorazd Kavčič

OGLASNO TRŽENJE

Marjan Potočnik, Mateja Žvižaj

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka 
pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: 
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek, petek, od 8. do 15. ure, 
sreda od 8. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, 
izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Vikend, Letopis, 
Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. o. o., Tiskarsko središče / 
Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo  
10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 
5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od  
začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: 
tel.: 04/201 42 48.

Ne spomnim se, kaj je 
bil prvi kos pohištva, 
ki sem ga pred kakega 

četrt stoletja kupila v Ikei v 
Gradcu. Morda poceni lesena 
mizica, simpatična lučka ali 
pa zgolj elegantna siva bom-
bažna posteljnina? Vrsto let 
sem se – po navadi ob vsaki 
selitvi v nov, večji dom – z 
navdušenjem vozila v nam 
najbližjo Ikeo v Celovec, na-
pol na izlet in napol po naku-
pih, obvezno v predbožičnem 
času, »kupit samo lučke in 
svečke«. Spomnim se, kako 
sem zavidala Hrvatom, ki so 
Ikeo dobili že leta 2014, ter se 
jezila, da ta švedski pohištveni 
velikan, ki ima že 450 trgovin 
po vsem svetu, te tako dolgo ni 
odprl pri nas.

A prejšnji teden smo mod-
ro-rumeno ikonično trgovino, 
nad katero smo navdušeni 
vsi ljubitelji skandinavskega 
dizajna, končno dobili v Lju-
bljani, v BTC-ju. Trgovina ob-
sega več kot 31 tisoč kvadratnih 
metrov, v ponudbi pa imajo za 
zdaj okoli 9500 izdelkov. Gle-
de na protikoronske ukrepe na-
enkrat lahko v njej nakupuje 
sedemsto ljudi, da v teh koron-
skih časih ne bi bilo prevelike 
gneče, pa je za zdaj za obisk 
trgovine treba opraviti spletno 
rezervacijo. Kako težko s(m)o 
nekateri čakali odprtje, doka-
zuje takojšnje sesutje spletne 
strani ob začetku sprejemanja 
rezervacij za obisk. A k sreči je 
izdelke mogoče naročati tudi 
po spletu, se odločiti za dosta-
vo na dom ali pa jih prevzeti 

na prevzemnem mestu v Lju-
bljani ali Mariboru. 

Nakupovanje v Ikei je po-
sebna izkušnja. Zadnjič sem 
brala članek, v katerem avto-
rica svetuje, kako se odpraviti 
nakupovat, ne da bi zapravili 
preveč. Svetuje, da si že doma 
na spletni strani ogledamo iz-
delke in si napišemo seznam, 
zatem pa se ga v trgovini stro-
go držimo, da nas na koncu 
na blagajni ne zaboli glava. 
Prav tako je mogoče najti čla-
nek o tem, katere izdelke je 
vredno kupiti in katerim se je 
bolje izogniti … In ker je prin-
cip Ikee ta, da moraš pohištvo 
sestaviti sam (čemur naj bi 
bile prilagojene tudi cene), je 
nujno, da te po nakupovanju 
doma čaka vešč domači moj-
ster, ki mu ni odveč nekaj ur 
sestavljati razstavljene kose v 
končno obliko ...

Zadnja leta, ko me v Ikeo po 
navadi spremljata vedno lač-
na najstnika, smo se obvezno 
ustavili tudi v nadstropju z 
restavracijo, v kateri ponujajo 
značilne švedske jedi. Švedske 
mesne kroglice, losos ali samo 
hot dog, odlična kava in sladi-
ce. Domov se nikoli ne vrnemo 
niti brez švedske mlečne čoko-
lade in sirupa iz črnega ribeza. 
No, restavracija v ljubljanski 
Ikei je za zdaj zaradi protiko-
ronskih ukrepov še zaprta, a ko 
jo odprejo, vam zagotavljam, 
da se v Ikeo splača tudi samo 
na kavo in njihovo božansko 
mandljevo tortico. Kot bi bil 
na Švedskem, a le dobre pol ure 
vožnje od doma ...

Ikea

KOMENTAR
Urša Peternel

Jože Košnjek

Kranj – V nedeljo so bile v 132 
občinah na avstrijskem Ko-
roškem občinske volitve in 
volitve županov. Udeležba je 
bila 75-odstotna, kar kaže na 
odgovornost državljank in 
državljanov do okolja, v ka-
terem živijo. Pri nas o tako 
visoki udeležbi lahko le sa-
njamo. V 21 občinah v dvo-
jezičnem delu južne Koro-
ške so na volitvah sodelova-
le pod okriljem Enotne liste 
tudi slovenske krajevne lis-
te in bile uspešne. V občin-
skih svetih dvajsetih občin 
bo sedelo 59 svetnikov, izvo-
ljenih na slovenskih listah, 
kar je dva več kot na volitvah 
leta 2015. Na Koroškem tra-
ja mandat občinskih svetov 
in županov šest let. V 11 ob-
činah so za župane kandidi-
rali tudi kandidati Enotne 
liste. Najuspešnejši je bil 
sedanji župan Globasnice 

Bernard Sadovnik, ki je 
zmagal v prvem krogu s sko-
raj 65 odstotki glasov in bo 
tako vodil Občino Globasni-
ca še prihodnjih šest let. Po 
izvolitvi je povedal, da je od-
ločilo njegovo delo, ne ime, 

in da je kot zagovornik dvo-
jezičnosti odprt za vse lju-
di. V Globasnici je Enotna li-
sta s 53 odstotki glasov dobi-
la osem mandatov in ima ve-
čino v občinskem svetu. Žu-
pan Občine Železna Kapla 

- Bela Franc Jožef Smrtnik je 
iskal glasove za tretji zapore-
dni županski mandat, ven-
dar ni uspel. Dobil je 43,48 
odstotka glasov in bo mo-
ral 14. marca v drugi krog, v 
katerem bo njegova tekmi-
ca socialdemokratka Eliza-
beth Lobnik, ki je v nedeljo 
zbrala dober odstotek več 
glasov od njega. V Železni 
Kapli je Enotna lista s sed-
mimi svetniki izgubila veči-
no, ki jo imajo sedaj s sve-
tnikom več socialdemokra-
ti. Socialdemokrati so pob-
rali štirideset odstotkov gla-
sov (713), Enotna lista pa 591 
oziroma 38 odstotkov. Sicer 
pa so bili na koroških lokal-
nih volitvah najuspešnejši 
socialdemokrati (SPO) de-
želnega glavarja dr. Petra 
Kaiserja, ki so zbrali skoraj 
39 odstotkov glasov. Ljud-
ska stranka je prejela 24 od-
stotkov glasov, svobodnjaki 
pa 17 odstotkov. 

Sadovnik znova župan Globasnice
Franc Jožef Smrtnik bo moral za tretji županski mandat v Železni Kapli v drugi krog, slovenske liste pa 
so ponovile uspeh izpred šestih let.

Bernard Sadovnik (levo) bo še šest let vodil Občino 
Globasnica, Franc Jožef Smrtnik pa bo moral za tretji 
županski mandat v Železni Kapli v drugi krog volitev, ki bo 
14. marca. / Foto: arhiv Občine Globasnica

Simon Šubic

Ljubljana – Civilna zaščita 
(CZ) bo ob letošnjem dnevu 
Civilne zaščite (1. marec) po-
delila priznanja 251 posame-
znikom in organizacijam, ki 
so pripomogli k utečenemu 
delovanju sistema varstva in 
zaščite pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. Najviš-
je priznanje, kipec CZ-ja, je 
na včerajšnji simbolični pri-
reditvi na ministrstvu za ob-
rambo, na kateri sta sodelo-
vala tudi predsednik repu-
blike Borut Pahor in minis-
ter Matej Tonin, prejel dol-
goletni poveljnik CZ-ja za 
obalno regijo Zvezdan Bo-
žič, sicer pa bodo v teh dneh 
po vsej državi podelili še 25 
plaket, 25 zlatih znakov, 75 
srebrnih in 125 bronastih. 

Na Gorenjskem bo pode-
ljenih 17 bronastih znakov, 
deset srebrnih in sedem zla-
tih ter plaketa CZ-ja, ki jo je 
že včeraj na ministrstvu za 
obrambo prejel gorski reše-
valec Igor Potočnik. Preje-
mniki zlatih znakov so gorski 
reševalci Matjaž Kos, Janez 
Primožič in Elemir Zrim, 
predčasno upokojeni nekda-
nji vodja kranjske izpostave 

uprave za zaščito in reše-
vanje ter nazadnje direktor 
Urada za operativo na UR-
SZR Jernej Hudohmet, PGD 
Srednja vas v Bohinju, poli-
cist Robert Kralj ter posthu-
mno tudi nekdanji bohinjski 
župan Franc Kramar.

Delo CZ-ja je v minu-
lem letu seveda najbolj za-
znamovala epidemija covi-
da-19, čeprav je epidemija 
nalezljive bolezni pri ljudeh 
edina naravna nesreča, ki je 
CZ ne vodi, je na včerajšnji 
virtualni novinarski kon-
ferenci razložil poveljnik 
CZ-ja Srečko Šestan. Kljub 
temu so gasilci in drugi 

pripadniki enot CZ-ja opra-
vili in še opravljajo veliko na-
log, med drugim tudi spre-
jem, skladiščenje in delitev 
zaščitnih sredstev. Tako so 
razdelili več kot 35 milijo-
nov kosov različne zaščitne 
opreme, zdravstvenim zavo-
dom in domovom za starej-
še občane so pomagali tudi 
s 143 zabojniki za različne 
namene. Nudili so tudi ka-
drovsko pomoč – Rdeči križ 
je na primer pomagal polici-
ji na mejnih prehodih, tu je 
še pomoč pri oskrbi ranljivih 
skupin, gasilci pa so izvaja-
li razkuževanje prostorov in 
objektov, je pojasnil Šestan. 

V drugem valu so pripadniki 
Civilne zaščite odigrali tudi 
pomembno vlogo pri vzpo-
stavitvi povečanih kapacitet 
v bolnišnicah, pomagali so 
tudi pri izvajanju in organi-
zaciji množičnih testiranj, je 
dodal.

Ob vseh naštetih nalogah 
so pripadniki Civilne zaščite 
v lanskem letu opravili tudi 
več kot 22 tisoč intervencij, 
kar je precej več kot leto prej, 
ko so jih opravili okoli 19 ti-
soč. Ob tem pa jim je po Še-
stanovih besedah odpadlo 
vrsto izobraževanj in uspo-
sabljanj, kar bodo skušali 
čim prej nadomestiti.

Kramarju posthumno zlati 
znak Civilne zaščite
Ob letošnjem dnevu Civilne zaščite bodo posameznikom in organizacijam na Gorenjskem podelili 35 
priznanj Civilne zaščite. Plaketo je prejel tudi gorski reševalec Igor Potočnik.

Plaketo Civilne zaščite je prejel tudi 
nekdanji predsednik Gorske reševalne 
zveze Slovenije Igor Potočnik. / Foto: arhiv GG

Nekdanjemu bohinjskemu županu Francu 
Kramarju so posthumno podelili zlati znak 
Civilne zaščite. / Foto: arhiv GG
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Investitor je na tem mes-
tu sprva načrtoval hotel z de-
vetdesetimi sobami, a občin-
ski prostorski načrt dovolju-
je gradnjo zgolj manjšega 
družinskega hotela, na kar 
opozarja tudi Civilna inicia-
tiva Rečica. Tako tudi izbra-
na rešitev, ki predvideva pet-
deset sob, presega za okolico 
značilne gabarite, zato bodo 
pri nadaljnjem projektira-
nju obseg hotela zmanjšali 
na tretjino prvotno načrtova-
nega, je pojasnil predstavnik 
investitorja Boštjan Prebil.

Na natečaj, s katerim so 
iskali strokovno najprimer-
nejše rešitve za Hotel Euro-
pa na Rečici, je po besedah 
člana natečajne komisije 
Gašperja Medveška iz Zbor-
nice za arhitekturo in pros-
tor Slovenije prispelo 16 ela-
boratov. Komisija je v dru-
go stopnjo natečaja uvrstila 
šest elaboratov, vsi pa so mo-
rali v nadaljevanju načrtova-
ni program hotela zmanjšati 
za polovico, da bi lahko našli 
kar najustreznejšo rešitev za 
obstoječi prostor, kjer je že 
v preteklosti stal manjši ho-
tel. Prvo nagrado so podeli-
li natečajni rešitvi ekipe slo-
venskih arhitektov, saj je po 
mnenju vseh članov komisi-
je predstavljala najkakovo-
stnejšo osnovo za nadaljnje 
načrtovanje, je razložil Med-
vešek. »Prvonagrajeni ela-
borat je iz preobsežne zaga-
te uspel ustvariti novo kako-
vost v prostoru, ko je hotelski 
kompleks razbil na dve eno-
ti – za funkcionalno obrato-
vanje hotela je to slabše, za 
pojavnost v prostoru pa bo-
lje.« Med obema enotama so 
po brežini navzdol predvide-
li javno pot, ki bo omogočila 

prehajanje tudi krajanom. 
Kot je poudarila Ana Kosi, 
ena od avtoric izbrane rešit-
ve, so prav temu vmesnemu 
prostoru med hotelskima 
enotama namenili veliko po-
zornosti, da bi hotel povezali 
s krajem. Komisija je kot po-
sebno kakovost prepozna-
la še možnost fleksibilnega 
prilagajanja notranjosti, kar 
omogoča tudi spreminjanje 
namembnosti objekta skozi 
čas. »Čez štirideset let bi bila 
v njem recimo lahko šola ali 
zdravstvena dejavnost.« Ob 
tem je direktor blejske ob-
činske uprave Robert Klinar 
opozoril, da gre pri tem šele 
za idejni projekt, ki pa ga bo 
treba v prihodnje še prilago-
diti v skladu z nasveti nate-
čajne komisije. Tako je tudi 
ovrgel namigovanja, da naj 
bi imel investitor že gradbe-
no dovoljenje, saj naj bi bila 
pot do tja še dolga. 

Podoba hotela je namreč 
v javnosti sprožila burne 

odzive, ker naj bi predsta-
vljala prevelik poseg v pros-
tor in nikakor ne ustreza 
pojmu manjšega družin-
skega hotela, je opozoril 
tudi vodja Civilne iniciative 
Rečica Marko Vovk. Projek-
tant Peter Cesar je pojasnil, 
da izbrana natečajna rešitev 
še ne predstavlja končne po-
dobe hotela, saj bodo števi-
lo sob še oklestili, in sicer s 
50 na 35, predvideno 35-od-
stotno pozidanost pa bodo 
zmanjšali na 25 odstotkov 
glede na usmeritve natečaj-
ne komisije. »To je tretjina 
tistega, kar smo aprila 2019 
predstavili tudi krajanom 
Rečice,« je dejal Boštjan 
Prebil in spomnil, da so jim 
že od vsega začetka, ko so se 
pred dvema letoma odločili 
za projekt, zagotavljali, da je 
hotel na tem mestu zaželen. 
»Želim, da nas tudi svetni-
ki in lokalna iniciativa sprej-
mete v svoj prostor,« je de-
jal in poudaril, da je izbrani 

projekt tak, kot si ga Bled 
tudi zasluži, zato verjame, 
da bo v ponos ne samo njim 
kot investitorjem, ampak 
tudi širši okolici. »Na Ble-
du si ne želite masovnega 
turizma, zato smo od hote-
la s štirimi zvezdicami preš-
li na petzvezdični hotel, od 
katerega boste imeli naj-
več ravno Blejci,« je še de-
jal Prebil. Župan Janez Faj-
far je dodal, da so do občin-
skega prostorskega načr-
ta, v katerem so opredelili, 
kaj si na Bledu želijo, prišli 
po večletnem trudu, v njem 
pa so se zavestno odloči-
li zgolj za dva dodatna ho-
tela. »Sedanji projekt Hote-
la Europa predstavlja tretji-
no prvotnih želja, več verje-
tno res ni mogoče storiti,« 
meni tudi župan, ki se obe-
nem zaveda, da nekaterim 
mogoče ni všeč oblika hote-
la. »A glede tega se ne želim 
opredeljevati, časi se spre-
minjajo,« je pristavil. 

Krajane skrbi velikost hotela
31. stran

V Festivalni dvorani si je mogoče ogledati razstavo nagrajenih natečajnih rešitev za Hotel 
Europa. / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Bohinjska Bistrica – Po ne-
davni smrti Franca Kramar-
ja, ki je v občini Bohinj op-
ravljal tudi funkcijo občin-
skega svetnika, je njegovo 
mesto v občinskem svetu na 
listi Franc Kramar – Lista za 
Bohinj za preostanek man-
data prevzela Jerica Gašpe-
rin. Občinska volilna komi-
sija je namreč ugotovila, da 
je Gašperinova kandidatka, 
ki bi bila na zadnjih volitvah 
izvoljena, če ne bi bil izvo-
ljen član občinskega sveta, ki 
mu je prenehal mandat, to-
rej Franc Kramar. Nadome-
stni mandat so ji potrdili na 

seji občinskega sveta prej-
šnji četrtek.

Nova občinska svetnica je 
po izobrazbi višja upravna 
delavka, rojena je bila leta 
1959 na Koprivniku, živi pa v 
Stari Fužini. Zadnjih dvajset 
let je samostojna podjetnica, 
ukvarja se s trgovino, turiz-
mom in kmetijstvom. Aktiv-
no sodeluje v domačem ga-
silskem društvu, prostovolj-
no pomaga tudi na raznih 
prireditvah. 

Občinska svetnica je bila 
že v prejšnjem mandatu, že 
doslej pa je bila tudi članica 
komisije za gospodarstvo in 
podjetništvo pri občinskem 
svetu.

Nadomestna občinska svetnica
Po smrti Franca Kramarja je nadomestna občinska svetnica v bohinjskem občinskem svetu postala 
Jerica Gašperin.

Jerica Gašperin

Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Seje se je 
udeležil jeseniški župan 
Blaž Račič, ki je povedal, da 
Občina Jesenice v strateških 
načrtih določa, da bodo Je-
senice postale regijsko zdra-
vstveno središče in da je oh-
ranitev dejavnosti splošne 
bolnišnice v tem lokalnem 
okolju vitalnega pomena, ko 
govorimo o enakomernem 
razvoju regije in dvigu kako-
vosti bivanja. »Po osamosvo-
jitvi so Jesenicam ostala tež-
ka bremena (pereča okoljska 
in prostorska vprašanja, so-
cialno-ekonomsko zaostaja-
nje). Upravičeno pričakuje-
mo, da bo država ob odloča-
nju o umestitvi nove bolni-
šnice v prostor upoštevala to 

dejstvo. Nikakor si namreč 
ne želimo, da bi država spre-
gledala svojo odgovornost 
do Jesenic, potreb lokalne-
ga okolja in naših razvojnih 
prizadevanj,« je pojasnil Ra-
čič. Kot je poudaril, so z zdra-
vstveno dejavnostjo poveza-
na tudi delovna mesta, ki jih 
zagotavljajo in ohranjajo v 
tem lokalnem okolju. Ome-
nil je dolgoletno tradicijo 
bolnišnice na Jesenicah, ne-
ločljivo povezanost s srednjo 
zdravstveno šolo in Fakulte-
to Angele Boškin, ki zagota-
vljata visoko usposobljen ka-
der za delo tudi v bolnišnici. 
»Kako bomo mlade zadrža-
li na Jesenicah, če ne bomo 
imeli dobrih delovnih mest 
doma?« sprašuje Račič. »Kaj 
nam bo še ostalo kot neki 
magnet?« 

Župan Račič je spomnil 
na večje investicije v jeseni-
ško bolnišnico, kot je sodob-
ni urgentni center, zgrajen 

leta 2015. Bolnišnico v tem 
času energetsko in požarno 
sanirajo ter prenavljajo le-
karno, investicija je skupaj 
vredna več kot deset milijo-
nov evrov. »Mar bodo novo 
urgenco gradili na drugi lo-
kaciji? Ali ima država res to-
liko denarja za te stvari?« Je-
seniški župan se zaveda, da 
bo na koncu o tem, kje bo 
regijska bolnišnica, odloči-
la politika. Pričakuje, da bo 
novi minister za zdravje Ja-
nez Poklukar, ki je jeseniško 
bolnišnico že vodil, prišel na 
Jesenice in prisluhnil njiho-
vim argumentom. 

Župan Občine Kranjska 
Gora Janez Hrovat je pove-
dal, da so tudi kranjskogor-
ski občani zelo navezani na 
jeseniško bolnišnico in od-
visni od nje. Ponosni so tako 
na njeno tradicijo kot na 
delo, ki ga v bolnišnici op-
ravljajo še danes. Veliko nji-
hovih občanov si v njej služi 
kruh, otroci se šolajo v sred-
nji zdravstveni šoli in na fa-
kulteti. Za turistično Kranj-
sko Goro je po njegovih be-
sedah za hitro nudenje nuj-
ne pomoči tako občanom 
kot turistom vitalnega po-
mena njen sodobni urgen-
tni center. »Jasno je treba 
povedati, da Kranjska Gora 
za Jesenicami stoji kot eno,« 
je bil odločen župan Hrovat. 

Jeseniški župan je še po-
jasnil, da gredo prizadeva-
nja najbolj v smer širitve 
bolnišnice na obstoječi loka-
ciji, kar je izvedljivo s širit-
vijo na Klinarjev travnik in 
odstranitvijo kakšnega sta-
rega objekta. Alternativna 
lokacija je na Blejski Dobra-
vi, kjer se zemljišča navezu-
jejo na območje obstoječih 
stavbnih zemljišč na zahod-
ni in južni strani. V tem pri-
meru se lahko na tej lokaci-
ji zgradi regijska bolnišnica, 
obstoječa pa se ohrani za de-
javnost negovalne bolnišni-
ce. Občina Jesenice za ohra-
nitev bolnišnične dejavnosti 
na Jesenicah s peticijo zbira 
podpise podpore.

Za Jesenicami 
stojijo kot eno
Na dnevnem redu sredine seje kranjskogorskega 
občinskega sveta je bila umestitev regijske 
bolnišnice na Jesenicah.

Jezersko – Pred več kot desetletjem nastala pobuda o ustano-
vitvi krajinskega parka Kamniško-Savinjske Alpe spet oživlja, 
je na seji občinskega sveta Jezersko navzoče seznanil župan 
Andrej Karničar. Vanj naj bi bile vključene občine Jezersko, 
Kamnik, Luče, Preddvor in Solčava. Postopek ustanavljanja 
regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe je Ministrstvo za 
okolje in prostor ustavilo leta 2012 zaradi ne dovolj velikega 
konsenza lokalnih skupnosti. Za nadaljevanje ustanavljanja 
še vedno obstajajo možnosti, vendar le ob sodelovanju in 
aktivni podpori vseh lokalnih skupnosti, ugotavljajo zdaj na 
ministrstvu. Kot pravi Karničar, je zdajšnje stališče šestih žu-
panov, da je vzpostavitev parka smiselna, če pobuda pride iz 
lokalnih skupnosti in če jo kot tako prepoznajo tudi prebivalci.   

Pobuda o krajinskem parku naj pride iz občin

Župan Janez Hrovat 
je povedal, da so tudi 
kranjskogorski občani 
zelo navezani na 
jeseniško bolnišnico in 
odvisni od nje. 
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KIS SLAVNIK
Najzgodnejša slovenska sorta
ZRELOSTNI
RAZRED BARVA PRIDELEK PRIMERNO

ZA V VRT
TIP JEDILNE
KAKOVOSTI VRSTA PAKIRANJA V KG

zelo
zgodnja velik 25, 5 in 2,5

V prodaji tudi:

KIS VIPAVA
Zgodnja, z belim mesom

in

KIS RAZOR
Rumena,
debela ozimnica

RWA Slovenija d. o. o., Dolenjska cesta 250a, 1291 Škofljica
t: 01 514 00 70, e: info@agrosaat.si
INFO: www.agrosaat.si in svetovalna služba Agrosaat

SORTE SO VAM NA VOLJO V VSEH DOBRO 
ZALOŽENIH TRGOVINAH S SEMENI!

KIS KOKRA
Za ekološko pridelavo

KIS KRKA
Bela, za ozimnico

KIS SORA
Najbolj priljubljena

ZRELOSTNI
RAZRED PRIDELEK PRIMERNO

ZA V VRT
TIP JEDILNE
KAKOVOSTI

sred.
zgod. velik

ZRELOSTNI
RAZRED PRIDELEK TIP JEDILNE

KAKOVOSTI

pozna zelo
velik

ZRELOSTNI
RAZRED PRIDELEK TIP JEDILNE

KAKOVOSTI

pozna zelo
velik

SEMENSKI

KROMPIR

Slovenske 

sorte v prodaji

Alenka Brun

Kranj – Na zunanjem mi-
nistrstvu oziroma v sloven-
skem konzularnem sektor-
ju pa pozivajo k previdnos-
ti in Slovencem priporoča-
jo, da se potovanju v tuji-
no, če je le mogoče, odpove-
jo ali ga preložijo na čas, ko 
bodo epidemiološke razme-
re ugodnejše. Vodja konzu-
larnega sektorja na ministr-
stvu za zunanje zadeve An-
drej Šter je nedavno na eni 
od tiskovnih konferenc spre-
govoril tudi o specifikah, ki 
se kažejo pri potovanjih ozi-
roma stikih s tujino. Omenil 
je še smrt slovenskega drža-
vljana na Zanzibarju, pred-
vsem pa poziva k razumnim 
odločitvam, o čemer smo že 
pisali, tudi v spletni različici 
Gorenjskega glasa. 

Konec tedna se je z otoka 
Tenerife vrnilo prvo čarter-
sko letalo letos. Miha Širca 
iz Kompasa nam je pojasnil, 
da so bili s predstavnikom 

agencije na destinaciji v sti-
kih dnevno in da je vse pote-
kalo po predvidenem načrtu 
– seveda ob upoštevanju pra-
vil in ukrepov, ki so tam tre-
nutno v veljavi. Se pa tudi po-
tniki sami zavedajo, kakšni 
časi so, in obnašanje v tu-
jini prilagodijo aktualnim 
razmeram. »To je trenutno 
najvarnejše potovanje,« je 
poudaril Širca in pojasnil: 

»Letalo čaka na končni de-
stinaciji, in če bi do česarko-
li prišlo, lahko potnike takoj 
pripeljemo domov.«

V Kompasu v zadnjih me-
secih beležijo večje povpraše-
vanje po Maldivih, otoku Te-
nerife, Dominikanski repu-
bliki, Zanzibarju, tudi Du-
baju. Za poletno sezono je 
največ povpraševanj za Grči-
jo in Hrvaško. Opažajo tudi, 

da ljudje več povprašujejo 
po počitniških destinacijah 
kot samih potovanjih, ven-
dar so te številke seveda v pri-
merjavi s časi pred koronasi-
tuacijo nižje. »Ljudi zanima-
jo tudi restrikcije na desti-
nacijah. Razložimo jim tre-
nutne, kaj bo, pa ne vemo,« 
pravi Širca. V nadaljevanju 
sicer pri Kompasu načrtuje-
jo tako čarterske kot t. i. ad 

hoc čarterske polete. »Prila-
gajamo se epidemiološki sli-
ki. Vse je odvisno od situacije 
pri nas in na sami destinaci-
ji.« Doda še, da se je tudi delo 
agencije oziroma njih kot tu-
rističnih agentov zelo spre-
menilo. Več je prilagajanja že 
pri sami organizaciji in pro-
daji aranžmajev, absolutno 
je tudi več stika s strankami, 
komunikacija pa se je prese-
lila na spletne platforme.

Tudi v Turistični agenci-
ji Palma ugotavljajo, da so 
ljudje lačni potovanj, vendar 
so se po drugi strani prip-
ravljeni prilagoditi. »Verje-
tno bo to nova potovalna re-
alnost tega obdobja,« meni 
Nena Kraševec Mišič.

Poleg Tenerifa v marcu in 
aprilu ravno tako načrtuje-
jo nekaj posebnih projektov. 
Kraševec Mišičeva omeni 
Madeiro, Dubaj, za čas maj-
skih počitnic razmišljajo še 
o Rodosu in Kreti, če bo v 
nadaljevanju epidemiološka 
situacija dovolj varna na pri-
mer še o Turčiji in Egiptu, 
morda tudi Malagi in Faru. 
Upajo pa si trditi, da bo pole-
tni hit ponovno Grčija. 

Glede vrnitve turizma v 
stare tirnice meni, da se bo 
to zgodilo postopoma. Zato v 
Palmi najprej ponujajo in or-
ganizirajo potovanja na do-
volj varne destinacije. »Tre-
nutno so takšne že v našem 
naboru. Sproti bomo dodajali 

ponudbo, ki bo temeljila na 
našem novem sloganu Po-
tujmo varno – potujmo z za-
upanjem.« Vsak napredek 
pomeni novo potrditev, da 
gredo v pravo smer. »Ljud-
je imamo premikanje, odkri-
vanje, raziskovanje v genih; 
tega ne moremo kar ukiniti. 
Z zdravo mero previdnosti in 
ob upoštevanju trenutnih po-
sebnosti pa bo seveda možno 
vse,« je optimistična.

Vodja konzularnega sek-
torja na ministrstvu za zu-
nanje zadeve Andrej Šter 
konkretno glede tega čarter-
skega poleta nima žal bese-
de. Zelo so se pripravili, upo-
števali vse možne previdno-
stne ukrepe, pravi. Je pa 
prepričan, da se bomo mo-
rali naučiti s temi ukrepi ži-
veti daljši čas. In to, da nosi-
mo maske, se mu sploh ne 
zdi velik problem, bolj ga 
skrbi, da med nami obstaja-
jo takšni, ki imajo neko svojo 
logiko, ki razgrajuje vedenje 
o bolezni. »Kar naredi toliko 
škode, da si komaj lahko za-
mišljamo. In če je večje šte-
vilo tistih, ki rečejo, da jim 
nihče nič ne more, potem 
kolektivna imunost pravza-
prav zataji in tudi s ceplje-
njem tega ne moremo na-
doknaditi,« razmišlja.

Sklene, da se bomo mora-
li spremeniti ali pa smo se 
že in se bomo morali na to 
navaditi.

Nova potovalna resničnost
V Turistični agenciji Palma so za STA zapisali, da so ljudje željni potovanj. Zato tiste, ki pri njih 
povprašujejo po turističnih paketih, omejitve zaradi epidemije ne odvračajo od potovanja in so 
pripravljeni sprejeti vse ukrepe, ki jih vstopna država zahteva. Podobno menijo v Kompasu, kjer 
dodajajo, da se bomo na nekatere zahteve, če bomo želeli potovati, morali navaditi.

Z letošnjim prvim čarterskim letalom so potniki odšli na Tenerife. / Foto: Peter Košenina

Urša Peternel

Breznica – Župan žirovniš-
ke občine Leopold Pogačar 
se je srečal z direktorico Slo-
venskih železnic – Potniški 
promet Darjo Kocjan. Na 
sestanku, na katerem je bil 
prisoten tudi direktor Zavo-
da za turizem in kulturo Ži-
rovnica Matjaž Koman, so 
govorili o povezavi železni-
škega potniškega prometa 
s turizmom na območju ži-
rovniške občine. Železnice 

bodo namreč tudi na gorenj-
ski progi uvedle nove vlake, 
ki imajo tudi vagone za kole-
sarje, načrtujejo pa tudi ob-
novo železniške postaje v 
Žirovnici in prilagoditev vo-
znega reda. 

Po Pogačarjevih besedah 
vidijo priložnost v razvoju ko-
lesarskega turizma in poho-
dništva; tako kolesarji kot po-
hodniki bi se lahko v Žirovni-
co pripeljali z vlakom in nato 
obisk krajev pod Stolom na-
daljevali s kolesi ali peš, kar 

je v skladu z usmeritvijo traj-
nostnega razvoja turizma in 
botruje zmanjševanju pro-
meta v dolini Završnice. 

Prav tako bi se obiskoval-
ci lahko z vlakom pripeljali 
na praznovanje kulturnega 
praznika in na poletne kon-
certe, kot sta Prešerna noč in 
Kašfest. 

Pogovarjali so se tudi o 
oblikovanju paketov, kjer bi 
obiskovalci z vozovnico za 
vlak kupili tudi vstopnico za 
dogodek. 

Na obisk z vlakom
Tako kolesarji kot pohodniki in tudi obiskovalci kulturnih dogodkov bi se v 
Žirovnico lahko pripeljali z vlakom. 

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Nadzorni odbor 
je občinskemu svetu v Šen-
čurju poročal o nadzoru 
zaključnega računa prora-
čuna za leto 2019 (to je bil 
tudi zadnji nadzor v minu-
lem letu), predložil program 
nadzorov v tem letu in poro-
čilo o nadzorih v letu 2020. 
Pri zaključnem računu pro-
računa so se osredotočili 
na nekatera specifična pod-
ročja in ugotovil neskladja, 
ne pa tudi nezakonitosti, v 

zvezi s tem pa občinski upra-
vi izdali osem priporočil, je 
poročal predsednik Jože 
Gašperlin. Svetniki so v raz-
pravi pohvalili nadzor, zlasti 
ker ta poteka v smislu pripo-
ročil, in ne žuganja. 

V preteklem letu so izved-
li pet nadzorov, en izredni je 
bil tudi na pobudo občana. 
Eden od njih še ni dokončan, 
in sicer končno poročilo o 
gradnji kolesarskega nadvo-
za nad avtocesto, kjer se ob-
računa občinske uprave na 
eni in nadzornikov na drugi 

strani nista skladala. Razha-
janja nameravajo uskladiti 
in do aprilske seje občinske-
ga sveta ponuditi informaci-
jo o končni vrednosti nalož-
be. V letu 2021 pa načrtujejo 
štiri nadzore: nad procesom 
obvladovanja poslovne do-
kumentacije in vlog, delom 
medobčinskega inšpektora-
ta, oddajo poslov na osnovi 
izdanih naročilnic za zneske 
nad deset tisoč evrov in nad 
pridobivanjem uporabnih 
dovoljenj za grajene objekte 
v lasti občine. 

Priporočajo, ne žugajo
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Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Pred kratkim so se v 
Šenčurju razveselili novice, 
da je država podelila konce-
sijo za dom starejših v Šen-
čurju. Investitor je podje-
tje Comett, občina pa mora 
pred začetkom gradnje spre-
jeti občinski podrobni pro-
storski načrt, je svetnikom 
na seji občinskega sveta po-
vedal župan Ciril Kozjek. Z 
izdelovalcem načrta so ne-
nehno v stiku, morda bodo 
dokument za prvo branje 
lahko pripravili že do apri-
la. Dogovarjajo se o projek-
tni dokumentaciji, prav tako 
mora investitor zaprositi za 
gradbeno dovoljenje. Tega 
namreč še nimajo, v vlogi za 
koncesijo jih je to prikrajša-
lo za nekaj točk. Sicer so jih 
zbrali 83, kar jih je uvrstilo 
na sedmo mesto med prido-
bljenimi enajstimi koncesi-
jami. Da je bila pot do potr-
jene koncesije veliko delo, 
je poudaril Aleš Puhar z ob-
činske uprave, ko je poročal 
o tekočih aktivnostih občine 
in se ob tej priložnosti zah-
valil vsem, ki so pri pripra-
vi sodelovali. Časa za dogra-
ditev pa ni veliko, do konca 
prihodnjega leta mora dom 
stati, je še povedal župan in 
poročal tudi o korakih, ki jih 
morajo še storiti. Zemljiš-
ča, ki so jih kupili za dom, so 
do treh četrtin že poplačana, 
preostalo bo po opravljeni 

komasaciji. Pospešeno pa se 
ukvarjajo tudi s pridobiva-
njem zemljišč za cestno in-
frastrukturo. In ravno pri-
hodnja prometna ureditev 
najbolj zanima okoliško pre-
bivalstvo.

To predvsem skrbi prebi-
valce prihodnjemu domu 
najbližje Weingerlove uli-
ce, kjer se bojijo, da bi ves 
promet proti domu potekal 
mimo njihovih hiš, so na seji 
poudarjali nekateri občinski 
svetniki. Slišati je celo pre-
dloge, da bi to ulico zaprli za 
javni promet, vendar temu 
občinsko vodstvo ni naklo-
njeno, češ da občinske ces-
te ne morejo kar zagraditi 

s stebrički. Pred kratkim so 
prebivalcem te in še dveh ulic 
v Šenčurju dali v izpolnjeva-
nje anketo, da bi izvedeli nji-
hovo mnenje. Ko dobijo re-
zultate, se bodo s prebivalci 
dogovorili o sprejemljivi re-
šitvi, je povedal podžupan 
Aleš Perič Močnik. Aleš Pu-
har pa je pojasnil, da bo glav-
ni prometni tok k domu sta-
rostnikov pritekal z zahodne 
strani. Že zdaj je na obnov-
ljeni Kranjski cesti zgraje-
no krožišče s severnim kra-
kom, ki vodi proti domu, pro-
metno ureditev na tem delu 
bodo še nadaljevali, na loka-
ciji doma pa bo manjše kro-
žišče, kar bo zahtevalo tudi 

prestavitev Krašovčeve ka-
pelice. Weingerlova ulica bi 
lahko postala enosmerna v 
smeri proti domu, o čemer 
so razmišljali že pred leti. 

Ob skorajšnji gradnji 
doma starostnikov je enega 
od svetnikov tudi zanimalo, 
kaj v okviru občinskega pro-
storskega načrta v prihodnje 
predvidevajo v okolici doma. 
Župan odgovarja, da bodo v 
okolici doma, ki bo stal na 
okoli devet tisoč kvadratnih 
metrih zemljišča in so ga 
umestili v prostor že pred 
osmimi leti, ostala kmetij-
ska zemljišča. Dolgoročno 
pa bi kazalo razmišljati o va-
rovanih stanovanjih. 

Povezava k domu z zahoda 
Po dobri novici, da je potrjena koncesija za gradnjo doma starostnikov v Šenčurju, zdaj okoliške 
prebivalce zanima predvsem, kako bo to vplivalo na prihodnjo prometno ureditev.

Na Kranjski cesti so jeseni zgradili krožišče, katerega severni krak bo vodil v smeri doma 
upokojencev (južni pa v poslovno cono). / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Za zimske poči-
tnice se je sneg še obdržal 
in so lahko zagotavljali vsaj 
osemsto metrov tekaških 
prog, sicer pa so letošnjo 
zimo lahko smučarski teka-
či uživali na 17 kilometrih, 
je povedal Marko Podržaj iz 
Parka Jezersko, kjer so bili 
letos zadovoljni s sezono, od 
obiskovalcev pa dobivali tudi 
dobre ocene. Letošnja zima 
je spet dala malo več narav-
nega snega, nizke tempera-
ture pa so omogočale tudi 
zasneževanje in tako so lah-
ko vsaj del sezone snežni to-
povi pobelili vse tekaške poti 
v Ravenski Kočni. 

Na Jezerskem za uživanje 
na snegu ni bilo potrebno 
testiranje, upoštevali pa so 
vsa priporočila NIJZ. Tako 
nekaj časa ni bila mogoča 

izposoja opreme. Minu-
li teden so med zimskimi 
počitnicami za domače iz-
vajali tudi tečaje smučar-
skega teka, več je bilo tudi 

individualnih ur. Snega je 
bilo dovolj le še na osemsto 
metrih osnovnega tekaške-
ga kroga, kar je bilo za za-
četnike, otroke in manj 

zahtevne rekreativce do-
volj. Višje v dolini pa so sre-
di tedna zaradi pomanjka-
nja snega proge zaprli. V se-
demdesetih tekaških dneh 

so našteli okoli tri tisoč te-
kačev, s čimer so nadvse za-
dovoljni. Po besedah Marka 
Podržaja je proge vsak dan 
v povprečju obiskalo okoli 
petdeset tekačev, ob koncih 
tedna jih je bilo še več. Dob-
ro se je obnesel tudi zimski 
prometni režim, ob koncih 
tedna so za prometni red 
skrbeli domači redarji.

Zaradi omejitev, ki so ve-
ljale na smučiščih, je bilo 
Jezersko deležno veliko no-
vih obiskovalcev. »Z ambi-
entom in dobro urejenostjo 
prog smo se lahko postavi-
li ob bok drugim uveljavlje-
nim smučarskotekaškim 
destinacijam. Jezersko je 
postala nova tekaška zvezda. 
Prav veselim se že naslednje 
sezone,« pravi Rok Teul. Za-
radi omejitev drugje so bili 
sicer deležni več obiska, a 
za popolno sliko jim je vse-
eno manjkala gostinska po-
nudba, prav tako niso mog-
li omogočiti sankanja, ki je 
v jezerski dolini priljubljena 
zimska dejavnost. Ta teden 
so proge zaprli in jih bodo 
ponovno odprli, če pade več-
ja količina snega.

Jezersko je nova tekaška zvezda
Tekaške proge na Jezerskem so bile v zimskih mesecih dobro obiskane, v nedeljo pa so jih zaprli in jih 
bodo spet odprli, če pride večja snežna pošiljka.

Zimska tekaška pravljica na Jezerskem / Foto: Gorazd Kavčič

Preddvor – Občina Preddvor 
je po uspešni kandidaturi na 
javnem razpisu Evropske ko-
misije že v letu 2019 podpi-
sala pogodbo za vzpostavitev 
brezplačnega brezžičnega do-
stopa do interneta na javnih 
mestih v okviru pobude WiFi-
4EU, lansko jesen pa tudi že 
zgradila brezžično omrežje v 
ožjem središču Preddvora. 
Na razpisu so pridobili 15 ti-
soč evrov, stroške vzdrževa-
nja pa bo pokrivala občina. 
»Brezplačni internet je danes 
osnova turistične ponudbe 
povsod v državah Evropske 
unije, kar smo svojim obi-
skovalcem želeli zagotoviti 
tudi v Preddvoru,« je pove-
dal župan Rok Roblek. Točke 
brezplačnega interneta so 
tako zdaj pri občini, vrtcu in 
tamkajšnjem javnem igrišču, 
pri šoli in športnem igrišču, 
v grajskem parku, pri domu 
krajanov, pri nekdanji turistič-
ni poslovalnici Goričica, pri 
gasilskem in zdravstvenem 
domu. V prihodnje, pravi žu-
pan Roblek, jo bodo vzposta-
vili še pri jezeru Črnava. 

Vzpostavili brezžično 
omrežje

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Tudi v občini 
Preddvor bodo izvajali pro-
jekt Prostofer, namenjen 
brezplačnim prevozom sta-
rejših. Kot je povedal župan 
Rok Roblek, so z Zlato mre-
žo že podpisali pogodbo o 
izvajanju projekta in kupi-
li avto, ki ga bo uporabljala 
tudi občinska uprava.

Projekt Prostofer se je uve-
ljavil že v več kot petdesetih 
slovenskih občinah, gre pa 
za trajnostni vseslovenski 
prostovoljski projekt za mo-
bilnost starejših, ki povezu-
je starejše osebe, ki potre-
bujejo prevoz in ne zmore-
jo uporabljati javnih in pla-
čljivih prevozov, s starejši-
mi aktivnimi vozniki, ki pa 
po drugi strani radi prisko-
čijo na pomoč. Številni sta-
rejši imajo namreč velike 
težave s prevozi, sploh tis-
ti, ki živijo zunaj mestnih 

središč, kjer ni razvite avto-
busne mreže. Mnogi starej-
ši sami ne vozijo več ali pa 
nimajo sorodnikov, ki bi jim 
lahko pomagali s prevozi. 
Veliko je tudi takih z nizki-
mi dohodki. Vsem tem je na-
menjen projekt Prostofer, ki 
starejšim omogoča lažjo do-
stopnost do zdravniške oskr-
be, brezplačne prevoze do 
javnih ustanov, trgovinskih 
centrov in podobno. Zlata 
mreža zagotavlja klicni cen-
ter, kamor starostnik pokli-
če za prevoz in kjer ga nato 
povežejo s prostovoljnim 
voznikom iz njegovega kra-
ja. Teh v Preddvoru trenutno 
še nimajo, je pa med občani 
zanimanje za takšno prosto-
voljno delo. Po županovih 
besedah računajo na kakih 
deset prostovoljcev. Marca 
jih bodo povabili k sodelova-
nju, nato bo sledilo izobraže-
vanje, ki ga prav tako zagota-
vlja zavod Zlata mreža. 

Avto že imajo, potrebujejo 
še voznike

Preddvor – V okviru Fakultete za državne in evropske študije 
Nove univerze je minuli teden pod mentorstvom prof. dr. 
Arneja Marjana Mavčiča doktorirala ddr. Mira Delavec Tou-
hami – s svojim tretjim doktoratom, nam je sporočil dr. Franc 
Križnar, sourednik pri več njunih skupnih publikacijah. Dela-
vec Touhamijevo iz Mač pri Preddvoru, ki zadnja leta deluje 
kot učiteljica v Nemčiji, poznamo kot dobro poznavalko dela 
in življenja prve slovenske pisateljice, pesnice in skladateljice 
Josipine Urbančič - Turnograjske. S to literarno rojakinjo je 
povezan tudi njen prvi doktorat, drugega je opravila s področja 
prava, njena tretja doktorska disertacija pa nosi naslov Imuhar 
in tuareška država Azawad – vloga naroda in njegove identitete 
v mednarodnem in islamskem pravu. Mira Delavec Touhami 
je več let kot humanitarka obiskovala Afriko in se zbližala s 
Tuaregi, od tod je doma tudi njen mož Abdel.

Tretji doktorat Mire Delavec Touhami
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Škofja Loka – »V petek se 
izteče rok, do katerega zbi-
ramo pobude za projekt 
#Naša Loka, participativne-
ga proračuna Občine Škofja 
Loka. Kar nekaj pobud smo 
že sprejeli, še več pa je bilo 
idej, ki so bile dane na sed-
mih delavnicah po krajevnih 
skupnostih. Zdaj je prilož-
nost, da pozovemo vse kra-
janke in krajanke, da predla-
gajo vse tisto, kar bi želeli iz-
boljšati in polepšati v svojem 
kraju. Do petka naj oblikuje-
jo in na posebnem obrazcu 
posredujejo svojo pobudo,« 

k sodelovanju v projektu 
participativnega proraču-
na vabi župan Občine Ško-
fja Loka Tine Radinja. »Ka-
kršen koli projekt v višini od 
3 do 15 tisoč evrov je več kot 
dobrodošel. Ocenijo naj jih 
sami, na občinski upravi pa 
bomo projekte še natančne-
je ovrednotili.«

Februarja so v občini izpe-
ljali sedem delavnic za pre-
bivalce enajstih krajevnih 
skupnosti. Na njih je župan 
Tine Radinja predstavil na-
men uvedbe participativ-
nega proračuna in pomen 
sodelovanja v projektu, di-
rektor Socialne akademije 

Matej Cepin pa podrobno-
sti postopka. Delavnicam to-
rej sledi oddajanje predlo-
gov na posebnih obrazcih, 
ki jih morajo občani oseb-
no, po klasični ali elektron-
ski pošti do 6. marca posla-
ti na občino. Do včeraj so jih 
oddali trideset. V roke jih bo 
dobila posebna komisija, ki 
bo ocenila, ali ustrezajo do-
ločenim merilom in jih nato 
uvrstila na seznam za glaso-
vanje. To bo v vsaki od kra-
jevnih skupnosti potekalo v 
sredo, 5. maja, in v nedeljo, 
9. maja. Izglasovani projek-
tni predlogi bodo izvedeni 
letos in prihodnje leto. 

Ta teden sprejemajo 
predloge občanov
Do 6. marca Občina Škofja Loka sprejema predloge občanov, kaj naj bi v 
okviru participativnega proračuna izvedli v njihovih krajih. 

Urša Peternel

Jesenice – Občina Jeseni-
ce začenja tretjo fazo obno-
ve komunalne infrastrukture 
na Cesti bratov Stražišarjev. 
Kot so pojasnili, na obmo-
čju trenutno poteka mešan 

kanalizacijski sistem. Novi 
sistem bo ločeno odvajal fe-
kalno in meteorno vodo iz 
javnih površin, hkrati bodo 
obnovili tudi preostalo infra-
strukturo. Dela bodo poteka-
la predvidoma do konca av-
gusta, vrednost projekta pa 

znaša nekaj manj kot 460 ti-
soč evrov. Izvajalec je Gorenj-
ska gradbena družba. V času 
del je predvidena popolna za-
pora ceste, bo pa zagotovljen 
peš dostop do stanovanjskih 
objektov, in če bo mogoče, 
tudi dostop z avtomobilom.

Na Jesenicah obnova kanalizacije na 
Cesti bratov Stražišarjev

Aleš Senožetnik

Kranj – Potem ko so bili žič-
ničarji skozi celotno sezo-
no nezadovoljni zaradi dol-
gotrajnega zaprtja smučišč, 
je bila slika v času zimskih 
počitnic precej drugačna. 
Smučišča, tudi gorenjska, 
so bila dobro obiskana, k 
čemur je poleg prostih dni 
za šolarje pripomoglo tudi 
lepo vreme.

»Glede na katastrofalno 
sezono, ki smo jo doživlja-
li v tem času, se je stanje 
vsaj v času počitnic popra-
vilo. Naše smučišče je bilo 
dobro obiskano in precej 
živahnejše kot v preteklih 
tednih. Tudi obiskovalci so 
se držali navodil in ukre-
pov, tako da smo zelo za-
dovoljni,« nam je povedala 
Barbara Božič iz RTC Krva-
vec, kjer so prejšnji teden v 
enem dnevu zabeležili celo 
3800 obiskovalcev. Kot je 
še dodala Božičeva, so po-
licisti in drugi pristojni in-
špektorji v minulih tednih 

opravili kar nekaj inšpek-
cijskih nadzorov, a v RTC 
Krvavec informacij, da bi 
kakšnega od smučarjev 

oglobili, nimajo. Na Krvav-
cu sicer računajo, da bo 
smučišče odprto še do 15. 
aprila.

Tudi v Kranjski Gori so z 
obiskom v času počitnic za-
dovoljni. Kot nam je poveda-
la Mojca Mežek iz Turizma 

Kranjska Gora, je bilo več 
obiskovalcev v času druge-
ga tedna počitnic, ko pou-
ka nimajo šolarji v zahod-
ni regiji. »Posebej dobro je 
bilo sprejeto dejstvo, da je 
bilo na smučišču organizi-
rano samoplačniško testi-
ranje. Med smučarji je bilo 
zaslediti predvsem dnevne 
obiskovalce, kar se je vide-
lo tudi v povečanem prome-
tu v Doline in iz nje. S stra-
ni obiskovalcev večjih neu-
poštevanj odlokov in navo-
dil osebja na smučišču ni 
bilo. V času počitnic zahod-
nega dela države sta bila na 
smučišču prisotna tudi poli-
cista, ki sta izvajala poostren 
nadzor nad upoštevanjem 
ukrepov in priporočil NIJZ. 
Izdala sta nekaj opozoril za-
radi neuporabe zaščitne ma-
ske, večjih kršitev pa po nam 
znanih podatkih ni bilo za-
znati,« je dejala Mežkova, ki 
dodaja, da bo smučišče od-
prto, dokler bodo razmere 
dovoljevale prijetno in var-
no smuko oziroma dokler 

bodo to dovoljevali vladni 
odloki za preprečevanje šir-
jenja okužb. 

Tudi na Voglu je bil obisk 
boljši v drugem delu poči-
tnic. Kot nam je povedala 
Aleksandra Fiorelli, je bil 
celo boljši kot lani, ko so bili 
pogoji za smuko slabi, vse-
eno pa slabši kot leta 2018. 
Nadzor policije in pristojnih 
inšpektorjev je potekal sko-
raj vsak dan, okrepili pa so 
tudi svojo ekipo z dodatni-
mi nadzorniki na smučišču 
in redarji na vstopni in izsto-
pni točki. Kot je povedala so-
govornica, se je večina smu-
čarjev predpisanih ukrepov 
držala. 

Na Voglu sicer upajo, da 
bodo smučali čim dlje v po-
mlad. Glede na to, da ima-
jo še vedno okoli dva metra 
snega, bi sezona lahko tra-
jala tudi do maja, meni Ale-
ksandra Fiorelli.

V soboto je še zadnjič 
obratovalo tudi smučišče 
Cerkno, kjer so končali le-
tošnjo sezono.

Na gorenjskih smučiščih dober obisk
V zadovoljstvo žičničarjev je lepo vreme med zimskimi počitnicami tudi na gorenjska smučišča privabilo precejšnje število smuke željnih obiskovalcev.

Za razliko od večine preostale sezone je bilo dogajanje na gorenjskih smučiščih v času 
počitnic precej pestro. / Foto: RTC Krvavec

Vsak dan sveže 
in okusno

KUPON

20% popust  
na celoten nakup
Kupon velja do 31.3.
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Na Koroški cesti na Zlatem polju (poleg AMD) v Kranju  
je prejšnji teden uradno odprla svoja vrata trgovina in  
pekarna Hitri kruhek. 
V svojo družbo vas vabijo z bogato ponudbo svežih 
pekovskih izdelkov, med katerimi lahko poiščete tiste,  
ki vam najbolj teknejo. Privoščite si lahko z marmelado  
polnjene slastne krofe, torte, ki vam jih pripravijo tudi 
po naročilu, rogljičke z različnimi polnili, kremne rezine,  
krostate, izbirate lahko med slanimi in sladkimi pitami,  
različnimi picami na kos, »tortilja wrapi« ter med kar  
nekaj vrstami kruha. 
V ponudbi imajo med drugim tudi domači jogurt 
Mlekarstva Podjed z Olševka, zadišala vam bo kava, ki jo 
trenutno lahko vzamete za s seboj, niso pa pozabili celo 
na športnike, ki si lahko privoščijo napitke in proteinske 
tablice priljubljene znamke Proteini.si.  
V Hitrem kruhku so znani po dobrem bureku, prijazne 
prodajalke pa vam pripravijo tudi sendviče.
Takoj ko bo to mogoče, pa bodo pred pekarno in trgovino  
Hitri kruhek postavili teraso, nekaj miz s stoli, tako da 
boste kavo lahko popili v miru in si ob njej privoščili kaj 
sladkega iz njihove bogate ponudbe. 
Hitri kruhek je odprt vse dni v tednu od 6. do 20. ure.
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Kranj – Taksistom je prej-
šnji teden uspelo z zahtevo, 
da je zanje testiranje obve-
zno enkrat tedensko, in ne 
na tri dni, kot je sprva do-
ločila vlada. Majhna zmaga 
pa ne spremeni dejstva, da 
so se taksisti podobno kot 
zaposleni v gostinstvu, tu-
rizmu in nasploh prevoz-
ništvu zaradi epidemije co-
vida-19 znašli v nezavidljivi 
situaciji. »Glede na situaci-
jo, ko so zaprti hoteli in dru-
go, kar je povezano s turisti, 
je padec prometa ogromen. 
Položaj taksistov zagotovo 
ni rožnat, nekaterim je pro-
met padel tudi za več kot se-
demdeset odstotkov. V Kra-
nju je za nameček šel v ste-
čaj še hotel Creina, zaprte so 
gostilne, bari, diskoteke, ni 
nočnih zabav. Zgodi se, da 
imajo manjši taksisti tudi 
samo po en ali dva prevoza 
na teden,« je opisal kranjski 
taksist Dejan Pajić, lastnik 
podjetja Taxi Dejan. 

»V Taxiju Dejan se nam 
nastale razmere še ne poz-
najo toliko, ker imamo več 
ali manj pogodbene stran-
ke, veliko vozimo po na-
ročilu, generalno aviaci-
jo, cargo, tako da se nekako 
še držimo nad vodo. A dru-
gi kolegi, kolikor poznam 

njihovo situacijo, imajo 
hude težave. Če ne bi pre-
jemali denarne pomoči od 
države, kolikor je pač je, bi 
te hude čase le redki uspeš-
no prebrodili,« je povedal 
Pajić. »Pred dnevi smo se-
šteli, da je samo v zadnje-
ga pol leta na ljubljanskem 
območju dejavnost zaprlo 
37 taksistov. Tudi v Kranju 
nas je trenutno samo šest, 
sedem,« je dodal. Mestna 
občina Kranj je sicer še za 
lani izdala 15 dovoljenj taksi 
službam za prevzemanje 

potnikov na njenem obmo-
čju. Kranjski taksisti si že-
lijo, da bi jih občina za čas 
epidemije v celoti oprosti-
la plačila občinske takse, 
kot so to storili v številnih 
drugih občinah, a za zdaj se 
jim je uspelo dogovoriti le 
za njeno znižanje. 

Pri izvajanju taksi prevo-
zov se upoštevajo vsi znani 
zaščitni ukrepi – od razku-
ževanja rok in vozil do obve-
zne nošnje zaščitnih mask, 
je razložil Pajić. »S tem ni-
mamo težav, tudi stranke, 

kolikor jih je, se zaveda-
jo, da so ukrepi nujni, in 
se jih držijo. Zdaj nam gre-
nijo življenje obvezni testi 
na koronavirus. »Obvezno 
testiranje se nam zdi ne-
potrebno, zlasti za tiste, ki 
imajo zelo malo voženj. Če 
vemo, da so nekateri do se-
daj opravljali prevoze za se-
dem, osem oseb, pa testov 
niso potrebovali, od nas pa 
jih zahtevajo, čeprav preva-
žamo eno, največ dve osebi 
hkrati,« je še povedal kranj-
ski taksist.

Obupali tudi mnogi taksisti 
Zahtevne razmere za delo, ki jih pogojujejo epidemija covida-19 in posledično sprejeti omejevalni 
ukrepi, redčijo vrste tudi med taksisti. 

V Kranju dela samo še šest, sedem taksistov, pravi njihov neformalni predstavnik Dejan 
Pajić. / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

Železniki – Direkcija RS 
za vode ta čas vodi posto-
pek izbire izvajalca za prvo 
fazo protipoplavne ureditve 
Selške Sore, a je Vodno go-
spodarsko podjetje (VGP) 
iz Kranja 4. februarja vloži-
lo zahtevek za revizijo, v ka-
terem ugovarja zoper razpi-
sno dokumentacijo v delu, 
ki se nanaša na zahtevo na-
ročnika, da se kot referenč-
ni posel upošteva zaključe-
na gradnja, za katero je bilo 
izdano uporabno dovolje-
nje, in da se za referenčno 
obdobje upošteva datum iz-
danega dovoljenja. VGP je v 
zahtevku predlagal tudi iz-
dajo sklepa o zadržanju po-
stopka oddaje javnega naro-
čila, a je Državna revizijska 
komisija (DKOM) minu-
li teden sklenila, da mu gle-
de tega ne ugodi. Kot so na-
vedli, vlagatelju ni uspelo iz-
kazati okoliščin, zaradi kate-
rih bi nadaljevanje postopka 
oddaje javnega naročila lah-
ko bistveno vplivalo na učin-
kovitost pravnega varstva. 

Kot je navedeno v obra-
zložitvi komisije, lahko na-
ročnik skladno z Zakonom 
o pravnem varstvu v postop-
kih javnega naročanja pravi-
loma nadaljuje izvedbo po-
stopka oddaje javnega na-
ročila ne glede na vloženi 
zahtevek za revizijo, ne sme 
pa skleniti pogodbe o odda-
ji javnega naročila (razen 
v primeru, ko to dovoljuje 

zakon) oz. opraviti določe-
nih drugih ravnanj, dokler 
postopek pravnega varstva 
ni končan s (pravnomoč-
no) odločitvijo naročnika ali 
DKOM. Če bo prišlo do za-
četka revizijskega postopka 
in bo DKOM zahtevku za re-
vizijo tudi ugodil, bo moral 
naročnik uskladiti svoja rav-
nanja že v t. i. razpisni fazi, 
s čimer bi imel pritožnik še 
vedno možnost oddati prija-
vo in se potegovati za prido-
bitev javnega naročila v dru-
gačnih okoliščinah. Učinko-
vitost pravnega varstva vlaga-
telju ne glede na nadaljeva-
nje postopka oddaje javnega 
naročila ne bo zmanjšana ali 
otežena, ugotavlja DKOM.

Na direkciji za vode so po-
jasnili, da omenjeni zahte-
vek za revizijo ne bo vplival 
na postopek izbire izvajalca 
ter da nadaljujejo delo v skla-
du z zakonodajo in načrtova-
nimi aktivnostmi postopka. 
Drugih pritožb niso preje-
li. Rok za oddajo ponudb oz. 
prijavo interesa se je iztekel 
11. februarja. Kot so poveda-
li, trenutno poteka pregled 
vseh osmih prispelih pri-
jav. Načrtujejo, da bo prva 
faza izbora, v kateri ugota-
vljajo sposobnost prijavlje-
nih kandidatov za izvedbo 
javnega naročila, končana 
v marcu, takoj za tem pa bo 
sledila druga faza, v kateri 
bodo ustrezni kandidati od-
dali ponudbe s ponudbeno 
ceno. Prizadevajo si, da bi se 
gradnja začela že to poletje.

Postopek lahko 
nadaljujejo
Državna revizijska komisija ni ugodila predlogu 
Vodnega gospodarskega podjetja Kranj, da 
vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek 
oddaje javnega naročila izvedbe protipoplavnih 
ukrepov v Železnikih.

Maša Likosar

Kranj – V času epidemije so 
starejši opazili, da so javna 
stranišča v mestih in drugih 
naseljih zaprta. »Izgovorov, 
naj starejši v času epidemi-
je ostanejo doma, ne spreje-
mamo, saj imajo tudi oni ne-
obhodno potrebne opravke 
na občinah, sodiščih, ban-
kah, poštah, specializiranih 
trgovinah, ki so izven dosega 
in ne nudijo možnosti upo-
rabe stranišča,« so pojasnili 
na združenju in dodali: »Sta-
rejši in druge skupine, kot so 
nosečnice, otroci, ljudje s po-
sebnimi potrebami in teža-
vami z urinskim ali prebav-
nim sistemom, nujno potre-
bujejo na javnih površinah 
vsakomur dostopno in stal-
no odprto stranišče, pred-
vsem zato, ker so trenutno 
zaprti tudi vsi gostinski loka-
li. Tudi z dejstvom, da je tre-
ba ponekod prositi za ključ, 
se ne moremo strinjati, saj 
gre za dodatno ponižanje 

že tako ranljivih skupin lju-
di.« V Srebrni niti zato po-
zivajo občine, naj preverijo, 
kako je z dostopom do javne-
ga stranišča in ali sploh ima-
jo javno stranišče, ter naj v 
primeru, da ga nimajo, ome-
njeni problem začnejo reše-
vati čim prej. Obenem so v 
združenju opozorili še na 

pomanjkanje klopi za poči-
tek na javnih površinah, saj 
določene skupine ljudi, ka-
mor sodijo tudi starejši, na 
svojih poteh nujno potrebu-
jejo prikladno mesto, da se 
odpočijejo. 

V štirih gorenjskih krajih 
smo preverili, ali so javna 
stranišča v času epidemije 

dostopna. V Kranju so po-
jasnili, da je javno stra-
nišče Vstraniše v starem 
mestnem jedru odprto in re-
dno vzdrževano. Zaprto je 
bilo le od polovice marca do 
polovice aprila lanskega leta. 
V Radovljici je vse od poja-
va koronavirua odprto jav-
no stranišče v Radovljiški 
graščini. Na Bledu so bila, 
razen v lanski poletni sezo-
ni, javna stranišča zaprta. 
Dve so ponovno odprli v za-
četku februarja, in sicer v Le-
deni dvorani in pri tribunah 
v Veliki Zaki. Pojasnjujejo, 
da za čistočo skrbijo v skla-
du s predpisi NIJZ, kar po-
meni, da jih redno čistijo in 
razkužujejo. V Škofji Loki so 
tri javna stranišča, ki so bila 
od 16. marca do 18. maja pre-
teklega leta zaprta. Čez pole-
tje so bila dostopna, ponov-
no so jih zaprli 16. oktobra, z 
izjemo javnega stranišča na 
avtobusni postaji, ki je ostalo 
odprto in je dostopno v času 
delovanja Arrive.  

Nedostopnost javnih stranišč 
V združenju za dostojno starost Srebrna nit opozarjajo na nedostopnost do javnih stranišč in urejenih 
mest za počitek med epidemijo, kar po njihovem mnenju vpliva na dostojno življenje starejših. 

Javno stranišče Vstraniše v starem mestnem jedru Kranja  
je tudi v času epidemije dostopno in redno vzdrževano. 
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Mateja Rant

Žiri – Župan Občine Žiri Ja-
nez Žakelj in predsednik 
Prostovoljnega gasilskega 
društva Dobračeva Janez 
Tratnik sta pred dnevi pod-
pisala pogodbo o sofinanci-
ranju nakupa podvozja za 
novo gasilsko vozilo. Glavni-
no sredstev za nakup podvo-
zja bo v skladu s podpisano 
pogodbo prispevala občina, 
in sicer 85 tisoč evrov, pre-
ostanek pa bo društvo zago-
tovilo iz lastnih sredstev, so 
pojasnili na občini. »Prosto-
voljno gasilsko društvo Dob-
račeva kot osrednja gasilska 
enota v občini Žiri nujno 
potrebuje novo gasilsko vo-
zilo, saj zgolj z obstoječimi 

vozili zaradi dotrajanosti in 
starosti ne more več zagota-
vljati optimalne varnosti vo-
ženj,« so poudarili na obči-
ni in dodali, da je obstoječe 
gasilsko vozilo s cisterno, ki 
ga bo v prihodnjem letu za-
menjalo novo, staro več kot 
trideset let. »Novo vozilo bo 
bistveno pripomoglo k bolj-
ši varnosti v sami občini in 
predvsem pri posredovanju 
v industrijskih objektih,« še 
dodajajo na občini, kjer se 
zavedajo, da sta tako vrhun-
ska usposobljenost kot ka-
kovostna oprema gasilcev 
ključni za opravljanje nji-
hovega poslanstva. »Število 
nujnih posredovanj se pove-
čuje, intervencije pa so teh-
nično vse zahtevnejše.«

Prvi korak k novemu 
gasilskemu vozilu
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Domžale – Svetniki občinske-
ga sveta Občine Domžale so 
se 18. februarja sestali na iz-
redni seji, na kateri so obrav-
navali pobudo ministrstva za 
okolje in prostor za pripravo 
državnega prostorskega načr-
ta za nadgradnjo železniške 
proge št. 21 Ljubljana Šiška–
Kamnik Graben. Občine kot 
lokalni nosilci urejanja pros-
tora so pripombe in predlo-
ge na objavljeno dokumenta-
cijo namreč morale podati do 
22. februarja, ker gre za načr-
te »izrednega pomena in pro-
storski, družbeni in prome-
tno-tehnični vpliv na občino«, 
pa so v občinski upravi želeli, 
da se do pobud opredelijo tudi 
svetniki.

Slabih 24 kilometrov dol-
ga železniška proga od Lju-
bljane do Kamnika v občini 
Domžale vključuje dve žele-
zniški postaji (Domžale in 
Jarše-Mengeš) in dve posta-
jališči (Rodica in Homec). 
Nadgradnja železniške pro-
ge predvideva dvotirnost od 
Ljubljane do postaje Jarše-
-Mengeš ter preureditev po-
staj, postajališč in elektrifi-
kacijo. Pobuda proučuje tudi 
možnost povezave kamniške 
proge na letališče Brnik in 
gorenjsko progo, pri čemer 
bi se novi tir proti Kranju od-
cepil v Preserjah, severno od 
tovarne Lek. Svetniki so se 
posvetili predlogom prostor-
ske ureditve nadgradnje re-
gionalne železniške proge, 
ki zadevajo občino Domža-
le, po razpravi pa so sprejeli 
in ministrstvu tudi že poslali 
osem stališč. 

Med glavnimi ugotovitva-
mi so poudarili dejstvo, da 

je območje občine Domža-
le, predvsem pa mesto Dom-
žale, izredno obremenjeno 
z umeščenim državnim ce-
stnim omrežjem, železni-
škim omrežjem, z elektro in 
plinsko tranzitno infrastruk-
turo, kar močno otežuje spo-
doben urbanističen razvoj 
naselij in skupaj z letalskim 
koridorjem povzroča veliko 
okoljsko obremenitev prebi-
valcev, zato nasprotujejo ne-
katerim predlaganim rešit-
vam in od ministrstva zah-
tevajo, da najde ustreznejše 
prometno-tehnične rešitve 
predvsem na območju mes-
ta Domžale, postaje Jarše-
Rodica in Depale vasi. »Re-
šitev križanja Ljubljanske 
ceste in železnice je ena naj-
bolj pomembnih pa tudi naj-
bolj problematičnih prostor-
skih ureditev prenove žele-
znice v mestu Domžale. Na 
lokaciji križanja se predvide-
va gradnja novega podvoza 

Ljubljanske ceste pod žele-
znico. Takšna prostorska ure-
ditev je za Domžale nespre-
jemljiva, saj degradira cen-
ter mesta na način, da ključ-
ne prometne površine glav-
nih centralnih funkcij mes-
ta (občinska upravna stavba, 
Banka Domžale, večnamen-
ski Domžalski dom, trgovi-
na, večstanovanjski objekt) 
umešča izven osnovnega ni-
voja uporabe. Nujno je treba 
proučiti tudi druge alterna-
tivne rešitve, predvsem mož-
nost poglobitve železnice in 
ohranjanje parterja mesta za 
vse ostale uporabnike (pešec, 
kolesar, avto). Prouči naj se 
več alternativnih variant pog-
lobitve, tako v celotnem obse-
gu med Stobom in Zgornji-
mi Jaršami kot tudi možnost 
poglobitve le v delu med Sto-
bom (cerkev na Goričici) in 
železniško postajo Domžale. 
Prouči naj se tako možnost 
polne, dvotirne poglobitve 

kot tudi enotirne poglobitve 
z nadzemnimi izogibališči 
na vsaki strani,« so zapisali v 
enem od stališč.

Občina Domžale pričaku-
je, da bodo investicije finan-
cirane tako, da bo investitor 
kril vse stroške, ki bodo ne-
posredno ali posredno nasta-
li kot posledica posodobitve 
ne glede na to, kdo je uprav-
ljavec posameznega omrež-
ja, ter da se v naslednjih fa-
zah postopka uvede tudi po-
stopek postopek celovite pre-
soje vplivov na okolje.

Na seji so  »projekt stole-
tja«, kot je bilo večkrat sliša-
ti iz ust svetnikov, predsta-
vili tudi predstavniki prip-
ravljavca in pobudnika po-
stopka, ki so odgovarjali na 
vprašanja svetnikov in zatr-
dili, da se bodo v nadaljeva-
nju spet srečali in pripravili 
projekte tako, da bodo spre-
jemljivi za lokalno skup-
nost.

Tire si želijo pod zemljo
Domžalski občinski svetniki so se na izredni seji seznanili s pobudo ministrstva za nadgradnjo 
kamniške železniške proge in sprejeli stališča, ki se v marsičem močno razlikujejo od predlogov države.

Izredna seja občinskega sveta Občine Domžale je potekala v telovadnici Podružnične 
osnovne šole Ihan. / Foto: Občina Domžale

Aleš Senožetnik

Mengeš – Dolgoletna konce-
sionarka Mira Skitek je pro-
gram fizioterapije v Zdra-
vstveni postaji Mengeš pre-
nehala izvajati s koncem mi-
nulega leta. Na pobudo Ob-
čine Mengeš zdaj program 
fizioterapije poteka v Zdra-
vstvenem domu Domža-
le, občina pa se je v začet-
ku leta lotila celovite pre-
nove prostorov. Kot so spo-
ročili z občine, so prenovili 

vodovodno in električno na-
peljavo, vgradili nova tla in 
opravili druga prenovitvena 
dela. V teh dneh bodo zače-
li nameščati novo pohištvo 
in opremo za fizioterapijo. 
»Po terminskem planu bo 
oprema s pohištvom vgraje-
na v prvi polovici marca, pro-
gram fizioterapije pa se bo v 
Zdravstveni postaji Mengeš 
začel izvajati v drugi polo-
vici marca oziroma v začet-
ku aprila,« so še sporočili z 
mengeške občinske uprave.

Novi prostori za 
fizioterapijo

Jasna Paladin

Kamnik – Novo gasilsko vo-
zilo je zgrajeno na podvozju 
Mercedes-Benz Atego 1530 4 
x 4 in je poleg primarne na-
membnosti posebej prila-
gojeno za posredovanje pri 
množičnih nesrečah. »Tovr-
stnega vozila v našem dru-
štvu in nobenem drugem ga-
silskem društvu v občini do 
sedaj še nismo imeli, v na-
šem društvu smo potrebe 
zadovoljevali tako, da smo 
kombinirali z drugimi vozili, 
ki jih bomo zdaj končno lah-
ko razbremenili. Novo vozi-
lo je namenjeno posredova-
nju pri nesrečah z nevarni-
mi snovmi, množičnih ne-
srečah in za primere kemič-
nih nesreč, saj z njim na tere-
nu denimo lahko opravimo 
tudi dekontaminacijo. V vo-
zilu je prostor tudi za šotore, 

ogrevalno opremo, postelje, 
stole in drugo opremo, ki jo 
potrebujemo ob tovrstnih 
nesrečah,« nam je novo pri-
dobitev predstavil predse-
dnik PGD Kamnik Jože Ob-
lak in dodal, da je vozilo sku-
paj z vso opremo vredno prib-
ližno 380 tisoč evrov. Kupili 
so ga ob pomoči Občine Ka-
mnik, Uprave RS za zaščito 
in reševanje in Civilne zašči-
te ter tudi z denarjem, ki jim 
ga s plačilom namenskih po-
ložnic vsako leto namenijo 
občani Kamnika.

Gasilske veselice, na kate-
ri bi se prihoda novega vozi-
la lahko razveselili skupaj z 
občani, zaradi epidemije tok-
rat ni bilo, je pa Jože Oblak 
vozilo primerno krstil sku-
paj z županom Matejem Sla-
parjem, občanom pa ga bodo 
predstavili, ko bodo razmere 
to dovoljevale.

Kamniški gasilci 
imajo novo vozilo
Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik je bogatejše 
za novo orodno vozilo za posredovanje pri 
nesrečah z nevarnimi snovmi in množičnih 
nesrečah.

Novo vozilo PGD Kamnik je namenjeno posredovanjem pri 
nesrečah z nevarnimi snovmi in množičnih nesrečah.

Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – Planin-
sko društvo Domžale, ki je 
skrbnik markirane planin-
ske poti iz Kamniške Bistri-
ce do slapa Orglice in naprej 
do prelaza Presedljaj, Konja, 
Korošice in okoliških vrhov, 
obvešča, da je planinska pot 
na odseku od slapa Orglice 
proti prelazu Presedljaj do 
nadaljnjega zaprta.

V petek, 26. februarja, se je 
s severozahodne stene Rze-
nika, točneje v predelu, ime-
novanem Ojstri rob, namreč 
sprožil obsežen skalni podor, 
ki je deloma zasul tudi ome-
njeno planinsko pot. 

»Zaradi zasute poti, ne-
stabilnega terena in velike 
nevarnosti nadaljnjih podo-
rov je planinska pot na tem 
odseku zaprta,« so pohod-
nike že v petek opozorili v 
domžalski planinski orga-
nizaciji. 

Do slapa Orglice je pot 
prehodna

Za kako obsežen skalni 
podor je šlo, priča tudi več-
ja količina finega prahu, ki je 
kot posledica podora priso-
ten po celi dolini Kamniške 
Bele vse do Kopišč. 

Pot do nižje ležečega pri-
ljubljenega slapa Orglice os-
taja normalno prehodna.

Skalni podor zaprl tudi planinsko pot
Planinsko pot med slapom Orglice in prelazom Presedljaj v dolini Kamniške Bele je konec minulega 
tedna zasul obsežen podor z Rzenika.

Pogled na skalni podor v steni Rzenika iz zraka / Foto: Robi Poličnik

Kamnik – Trgovanje s kamniškimi desetaki maistri, edinstveni-
mi boni, ki jih lahko unovčite pri različnih ponudnikih v središču 
mesta Kamnik, je podaljšano do konca aprila. »Boni maistri 
so zelo uspešna kamniška zgodba, s katero želimo spodbuditi 
obisk in potrošnjo v starem mestnem središču in povezati lo-
kalne ponudnike – teh je v središču mesta približno šestdeset,« 
nam je povedal župan Matej Slapar in dodal, da je bilo od konca 
minulega leta prodanih približno petsto teh bonov.

Veljavnost maistrov podaljšana do konca aprila
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Od kod tokratna spodbuda, 
da se tako celostno, a hkrati 
na nekoliko drugačen način 
posvetite Hinku Smrekarju 
– okrogli obletnici smrti ozi-
roma rojstva bosta šele v pri-
hodnjih dveh letih? 

Dosti sem se ukvarjal z 
začetki slovenske karikatu-
re in s satiričnimi listi. Tu 
Smrekar naravnost izstopa 
kot najpomembnejši doma-
či karikaturist prve polovice 
19. stoletja. Pa tudi pri dru-
gih kulturnozgodovinskih 
temah, kot so Prešernove li-
kovne upodobitve, se vselej 
lahko srečamo z njegovimi 
risbami. Smrekar je namreč 
eden začetnikov naše mo-
derne knjižne in revijalne 
ilustracije. Več let sem zbi-
ral podatke o Smrekarjevem 
delu, besedilo pa se je neka-
ko zaokrožilo lansko leto, v 

času snemanja dokumen-
tarne oddaje o Smrekarju 
Henrikova svoboda, ki jo je 
RTV Slovenija prvič predva-
jala ob letošnjem kulturnem 
prazniku.

Pravzaprav ne gre za klasič-
no monografijo, ki bi nas 
zgolj po nekem kronolo-
škem principu vodila skozi 
umetnikovo življenjsko in 
ustvarjalno pot od rojstva do 
smrti, ampak ste po poglav-
jih obravnavali posamezne 
točke, ki so ga določale v živ-
ljenju ali pa ga po njih pre-
poznavate raziskovalci nje-
gove likovne zapuščine. Pi-
šete tako o prijateljstvu z Iva-
nom Cankarjem, njegovih 
vojaških letih, duševni bo-
lezni kot tudi o njegovih li-
kovnih dosežkih, na primer 
Slovanskem taroku, ilustra-
cijah za Levstikovega Marti-
na Krpana in o njegovih po-
litičnih prepričanjih, svetov-
nem nazoru … Kako ste izbi-
rali teme?

Seveda knjiga sledi tudi 
kronološkemu pristopu, po-
samezna poglavja pa obrav-
navajo najpomembnejše do-
godke v Smrekarjevem živ-
ljenju in njegove likovne do-
sežke. Ivan Cankar je Smre-
karja izbral za prijatelja, ker 
sta umetnika družila podo-
ben značaj in oster pogled 
na družbo. Smrekar je bil 
med likovnimi ustvarjalci 
pravzaprav edini, ki je lahko 
rekel, da je Cankar njegov 

dober prijatelj. Likovno je 
opremil sedem Cankarjevih 
knjig. Odločila sta se, da bo 
Cankarjeva knjiga Konkurz, 
ki potem ni izšla, opremlje-
na s Smrekarjevimi portret-
nimi karikaturami. Smrekar 
je pripravil karikature, kar je 
bila pomembna spodbuda, 
da je karikaturo in satirično 
ilustracijo nadaljeval. Nekaj 
let zatem je že narisal zna-
menite skupinske karikatu-
re slovenskih literatov in li-
kovnikov. Smrekar je napi-
sal več spominov na Can-
karja, v enem od njih opi-
suje tudi Cankarjev obisk 
v Kranju, ko sta pijančeva-
nje pozno ponoči zaključi-
la s petjem tako pretresljive 
podoknice tedanji Smrekar-
jevi izbranki, da se je tresla 
cela hiša. Smrekar je bil Lju-
bljančan, a je njegova druži-
na nekaj časa živela v Kra-
nju. Izdal je satirične spo-

mine na prvo svetovno voj-
no, to je njegova knjižica Čr-
novojnik, ki je opremljena s 
številnimi risbami. Zaradi 
pomanjkanja med vojno je 
nekaj let imel živčne težave 
in je s težavo risal. Delal pa 
je ogromno. Še pred vojno 
je poleg risb za Slovanski ta-
rok narisal tudi ilustracije za 
Literarno pratiko, to pome-
ni za vsak dan v letu po eno 
risbo. Bil je tudi priljubljen 

ilustrator humorističnega 
pisatelja Frana Milčinske-
ga. Risal je ilustracije za ot-
roke in odrasle, ne samo ka-
rikature. 

V poglavju Pikantne stva-
ri obravnavate Smrekarjevo 
erotično, celo pornografsko 
motiviko ... 

V Smrekarjevem opusu so 
bile tudi erotične, celo por-
nografske risbe. Najbrž jih 
je bilo še mnogo več, kot kot 
je ohranjenih. Risal je med 
drugim tudi krajše erotične 
stripe. Namenjeni so bili ož-
jemu krogu Smrekarjevih 
prijateljev ali zasebnim kup-
cem in zbiralcem. Smrekar 
se je namreč preživljal z ilu-
striranjem. Za kupce je imel 
pripravljen pester program, 
od realističnih portretov do 
na primer lovskih in dru-
gih motivov v različnih teh-
nikah.

Menda je Smrekar zelo ce-
njen med našimi današnji-
mi stripovskimi avtor-
ji? Tudi sam se je kot eden 
prvih pri nas poskušal v tem 
žanru, mar ne?

Premalo se zavedamo, da 
je Smrekar opravil pionirsko 
vlogo na mnogih področjih. 
Spada tudi med začetnike 
domačega stripa. Prvi je bil, 
ki je risal karikature ne samo 
po naročilu urednikov sati-
ričnih listov, časnikov in re-
vij, kot so to počeli drugi ka-
rikaturisti, ampak samoini-
ciativno. Razstavljal jih je po 
izložbah ljubljanskih trgo-
vin, pogosto na primer pri 
Schwentnerju. To je bil tedaj 
običajen način razstavljanja. 

Smrekar je bil duhovit, kriti-
čen in aktualen, zato je imel 
na teh manjših razstavah 
vedno mnogo gledalcev. Ve-
ljal je za enega najbolj pri-
ljubljenih slovenskih ume-
tnikov. Ukvarjal se je tudi 
z reklamno ilustracijo, teh 
risb je bilo do srede tridese-
tih let toliko, da jih je lahko 
razstavil na posebni razsta-

vi. Med prvimi se je ukvar-
jal z umetniško grafiko. Po-
zabiti pa ne smemo, da je bil 
tudi izredno pišoč in je poleg 
različnih spominskih bese-
dil objavljal tudi krajše član-
ke, polemike, pesmi ...

Ko že dobimo občutek, da 
smo veliko izvedeli o Smre-
karjevih delih, nas v drugi 
polovici knjige presenetite z 
razdelkom Dela in gradivo. 
Tu res najdemo marsikaj. K 
posameznim delom dodaja-
te tudi zanimive razlage ... 

Knjiga ima dva dela. Prvi 
je bolj klasičen in govori o 
Smrekarjevem življenju, 
opredeljene so tudi najpo-
membnejše značilnosti nje-
govega likovnega delovanja. 
Smrekarjevo življenje se je 
končalo tragično, saj so ga 
italijanski okupatorji ustre-
lili 2. oktobra 1942 kot talca 
v Gramozni jami v Ljublja-
ni. Zato ima knjiga tudi dru-
gi del, ki je enako obsežen. 
Predstavljena so izbrana 
Smrekarjeva likovna dela, 
ciklusi, ilustracije in karika-
ture, s tem, da je v komen-
tarjih vselej podrobno obra-
zložen kontekst, v katerem 
so nastala posamezna likov-
na dela, opisani so upodo-
bljenci oziroma karikiranci 

ter politični zapleti, če gre 
za politične karikature, in 
drugo. Tu se dejansko lahko 
vidi širina delovanja Henri-
ka Smrekarja na različnih 
področjih. 

Knjiga torej prinaša izjemno 
količino reprodukcij Smre-
karjeve likovne zapuščine. 
Kako in od kod vse vam je 

uspelo zbrati tako bogat kor-
pus njegovih bolj in manj, 
mogoče nekaterih javnosti 
povsem neznanih del? 

Nekaj več kot tristo re-
produkcij je v knjigi in za-
res imenitno jih je poveza-
la v smiselno celoto z bese-
dilom oblikovalka Barbara 
Bogataj Kokalj. Tudi secesij-
ske črke za naslovnico in na-
slove poglavij so njena zami-
sel. Od teh tristo reproduk-
cij pa je več kot sto Smrekar-
jevih del, ki doslej še nikoli 
niso bila objavljena. Nekaj 
se je našlo v revijah, za kate-
re ni bilo znano, da je Smre-
kar objavljal tudi tu, nekaj v 
zasebnih zbirkah. Dragoce-
na je zapuščina fotografa in 
zbiralca Frana Vesela, ki jo 
hranijo v NUK. Vesel je pri-
jateljeval s Smrekarjem in 
je zanj fotografiral številna 
dela, ki v originalu niso več 
ohranjena ali pa so se izgu-
bila v zasebnih zbirkah. Na 
primer častne diplome in li-
stine, ki so jih poklanjali za 
zasluge ali ob obletnicah. 
Smrekar se je s tem delom 
redno ukvarjal. Pa z osnut-
ki za razglednice. Znani ci-
klus Zrcalo sveta iz leta 1933 
je bil sodeč po ohranjenih fo-
tografijah mnogo obsežnej-
ši, kot smo mislili.

Kako kot velik poznavalec 
njegovega življenja in dela vi-
dite Hinka Smrekarja, ko ga 
umeščate med pomembne 
slovenske umetnike dvaj-
setega stoletja? Ima v zgo-
dovini slovenske umetnosti 
mesto, ki si ga zasluži?

Hinko Smrekar je naš naj-
pomembnejši karikaturist 
in izvrsten ilustrator. Na-
grada, ki jo podeljuje dru-
štvo slovenskih umetnikov 
za življenjsko delo na podro-
čju ilustracije, se upravičeno 
imenuje po njem. Izstopa 
tudi po svojem fantazijskem 
motivnem svetu, tu bi ga lah-
ko primerjali z najpomemb-
nejšimi svetovnimi umetni-
ki v tej zvrsti. Med sodobni-
ki je bil izjemen.

 
Zdi se, da je knjiga nekako 
obvezna predpriprava k ve-
liki razstavi o Smrekarju, ki 
jo pripravljajo v Narodni ga-
leriji ...

Za tole mojo knjigo je načr-
tovana razstava Narodne gale-
rije o Hinku Smrekarju priš-
la ravno prav. Med priprava-
mi na razstavo, ki je planira-
na letos jeseni, so namreč po-
novno fotografirali vsa dela, 
ki jih imajo v galeriji, in sem 
zato lahko dobil reprodukci-
je in dovoljenje za objavo več 
kot dvajsetih del iz nacional-
ne zbirke. Sam pa sem načr-
toval še nekaj, kar je poveza-
no s Hinkom Smrekarjem, 
namreč objavo njegovih be-
sedil v posebni številki Revije 
SRP, a zaradi aktualne situa-
cije nisem mogel v vse knji-
žnice, ki hranijo revije in ča-
sopise s Smrekarjevimi zapi-
si, zato je knjiga izšla najprej. 
Zbiranje besedil sem zaklju-
čil šele nedavno in bodo ob-
javljena pri isti založbi v pri-
hodnjih mesecih, seveda pa 
bo tudi v tej zbirki Smrekar-
jevih tekstov dosti njegovih 
risb in ilustracij.

Smrekarjev ustvarjalni ogenj in veličina
Pri Reviji SRP je izšla knjiga Hinko Smrekar: kratek oris življenja in dela. Eden največjih poznavalcev njegovega likovnega opusa ddr. Damir Globočnik je v 
slikovno bogatem delu odlično ubesedil Smrekarjev genialni ustvarjalni duh in njegov skozi umetniško svobodo usmerjen pogled na čas, v katerem je živel.

Avtor knjige o Hinku Smrekarju ddr. Damir Globočnik pred hišo, v kateri je nekaj let živela 
slikarjeva družina. Danes je v njej Zavod za turizem in kulturo Kranj. / Foto: Igor Kavčič

Deset krčmarskih zapovedi je Smrekar izdelal za kranjskega 
tiskarja Viljema Požgaja. Tudi po več kot sto letih jih je moč 
najti v kakšni stari gostilni.

»Napisal je več spominov na prijatelja Ivana Cankarja. 
V enem od njih opisuje tudi Cankarjev obisk v Kranju, 
ko sta pijančevanje pozno ponoči zaključila s petjem 
tako pretresljive podoknice tedanji Smrekarjevi 
izbranki, da se je tresla cela hiša.«

»Hinko Smrekar izstopa tudi po svojem fantazijskem 
motivnem svetu, tu bi ga lahko primerjali z 
najpomembnejšimi svetovnimi umetniki v tej zvrsti. 
Med sodobniki je bil izjemen.«
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Maja Bertoncelj

Kranj – Izjemna zgodba o 
uspehu slovenskih športni-
kov na nordijskem svetov-
nem prvenstvu v Oberstdor-
fu se je začela pisati v četrtek, 
prvi tekmovalni dan, z dve-
ma medaljama. Najprej jo je 
osvojila smučarska tekačica 
Anamarija Lampič, ki je bila 
tretja v posamičnem sprin-
tu v klasični tehniki, nato pa 
je na srednji skakalnici Ema 
Klinec postala svetovna pr-
vakinja.

Bron Lampičeve, Ema 
Klinec svetovna prvakinja

»Zelo sem vesela, pono-
sna na bronasto medaljo. 
Malo je morda grenkega pri-
okusa, ker je bila tako blizu 
srebrna. Danes sem bila v 
zaključku zelo močna. Izšlo 
se je za medaljo, lahko pa se 
tudi ne bi. V finale sem se 
uvrstila kot srečna poražen-
ka. Sem pa verjela, da mi bo 
uspelo, saj je bila polfinalna 
skupina izjemno močna. Ta 
sezona je že sedaj najboljša v 
moji karieri. Imam pa tako v 
sprintu kot na razdalji še ve-
liko rezerv,« so bile po osvo-
jeni medalji besede Anama-
rije Lampič, ki je tudi naj-
boljša sprinterka v letošnji 
sezoni svetovnega pokala. 

Le nekaj ur kasneje je do 
največjega uspeha v karieri 
prišla Ema Klinec. Na sred-
nji skakalnici je postala sve-
tovna prvakinja, potem ko je 
bila po prvi seriji druga. »Da-
nes sem bila res zbrana na 
nalogo. Verjela sem vase, ni-
sem pa mislila, da bom zma-
gala. Na srečo mi je uspelo 
in vesela sem. Počasi doje-
mam, kaj mi je uspelo. Vse 
dosedanje težave so me ko-
rak za korakom zgradile, da 
sem lahko danes pokazala 
dva odlična skoka. Vsak ima 
za sabo neko zgodbo. Hva-
ležna sem vsem, ki so mi v 
karieri stali ob strani, verje-
li vame in upam, da sem jim 
danes vsaj malo poplačala 
za to,« je bila presrečna ska-
kalka iz Poljan, članica SSK 
Žiri. 

Ekipno srebro skakalk

Skakalke so znova navdu-
šile že naslednji dan. Ekipa v 
postavi Nika Križnar, Špela 
Rogelj, Urša Bogataj in Ema 
Klinec je v petek osvojila 
srebro. »Dala sem svoj ma-
ksimum. Čutila sem, da sem 
slabše pripravljena kot vče-
raj, da nisem stoodstotna. 
Včasih ima ena boljši dan, 
drugič druga. Ekipna tekma 
je seštevek vseh točk. Ima-
mo medaljo, ki je bila danes 
cilj. Vesela sem, da sem lah-
ko del tega,« je dejala Ema 

Klinec, njena klubska kole-
gica in soobčanka Nika Križ-
nar, še druga Gorenjka v eki-
pi, pa je dodala: »Zelo sem 
vesela. Pokazala sem veli-
ko bolj sproščene skoke kot 
včeraj, ko so bile misli drug-
je, kot bi morale biti.« Uspe-
hov skakalk se je razveselil 
tudi glavni trener Zoran Zu-
pančič, ki je ekipno tekmo 
spremljal iz hotelske sobe, 
saj je zaradi pozitivnega iz-
vida testa na covid-19 mo-
ral v izolacijo. »Dogajanje v 
zvezi z mojim pozitivnim iz-
vidom testa in vsem, kar je 
sledilo, je bilo za vse nas kar 
stresno. Globok poklon do 
tal vsem dekletom, ki so ver-
jela, upoštevala nasvete, ga-
rala, da so na nivoju, da lah-
ko sedaj pobirajo, kar nam 
pripada. Dosegli smo še več, 
kot smo lahko pričakovali v 
tej sezoni,« je dejal Žirovec. 
Dekleta je in jih bo na tem 
prvenstvu še naprej s trener-
ske tribune vodil njegov po-
močnik Anže Lavtižar.

Bronasti Anže Lanišek

Tretji tekmovalni dan je 
medaljo osvojil skakalec 
Anže Lanišek. Član SSK 
Mengeš je bil bronast na 
srednji skakalnici. »Medalja 
mi pomeni zelo veliko. Zelo 
sem zadovoljen, ne glede na 
to, da ni bilo vse tako, kot bi 
lahko bilo. Pred prvim sko-
kom sem bil zelo nervozen, 
pred drugim pa morda še 
preveč sproščen, zato je priš-
lo do napake. Vsaj vem, da 
je bila in kako jo odpraviti,« 
je povedal Anže Lanišek, na 
vprašanje, kaj je bilo ključno 
na poti do največjega uspe-
ha v njegovi športni karieri, 
pa je odgovoril: »Veliko stva-
ri se je dogajalo. Nikoli ni-
sem vedel, zakaj ne pridem 
do uspehov, zakaj ne pridem 
do stopničk. Vedno sem bil 
tisti četrti. Mislim, da so vse 
moje življenjske lekcije in 
vsi neuspehi tisto, kar me je 
porinilo naprej.« V zadnjih 
dveh sezonah so šle stvari 
pri njem v pozitivno smer. 
Kot je poudaril, še ni čas za 
pretirano veselje, saj prven-
stva še ni konec: »Nisem še 
začel zbirati vtisov. Sedaj je 
čas za počitek, ne še za slav-
je. Po tekmi sem se slišal z 
domačimi. Bile so tudi solze 
sreče, mami solzna ...«

Bron v ekipnem sprintu 
Lampičeve in Urevčeve

V nedeljo, četrti tekmo-
valni dan na prvenstvu, sta 
medaljo osvojili smučarski 
tekačici Anamarija Lampič 
in Eva Urevc. Gorenjki sta 
bili tretji v ekipnem sprin-
tu v prosti tehniki. Zaklju-
ček je bil izjemno napet, saj 

je morala Lampičeva v zad-
njem krogu, svojem tret-
jem, nadoknaditi nekaj za-
ostanka. Z izjemnim tekom 
in tudi taktiko ji je to uspelo. 
»Taktiko za finale sva spre-
menili, in sicer da tečeva 
čim bolj v zavetrju in upava, 
da čim dlje ostaneva v stiku. 
Ko je šla Eva v svojem zad-
njem krogu v zadnji vzpon, 
sem gledala, stiskala, naj še 
malo zdrži. Nisem povsem 
verjela, da bom zmogla ujeti 
tekmice. Na koncu mi je us-
pelo in mislim, da sva lahko 
obe zadovoljni in ponosni. 
Danes so odločali tudi po-
goji. V polfinalu je bila pro-
ga trda, kar nama je ustreza-
lo, kar se je tudi videlo, saj 
sva zmagali. V finalu se je 
na ravninah udiralo do gle-
žnjev. To naju je oddalji-
lo od srebrne ali zlate me-
dalje. Malo več možnosti so 
morda danes imele netipič-
ne sprinterke, tiste, ki dokaj 
dobro tečejo tudi na razda-
lji. Sem dovolj kompletna 
tekmovalka in to me je re-
ševalo,« je bila že svoje tret-
je medalje s svetovnih pr-
venstev vesela Anamarija 
Lampič iz Valburge, člani-
ca TSK Triglav Kranj. Pres-
rečna je bila tudi Gorjanka 
Eva Urevc: »Če bi bili pogoji 
kot v kvalifikacijah, mislim, 
da ne bi bilo takšnih težav. 
Sneg je bil mehak, kar mi res 

ni pisano na kožo. Potrudila 
sem se, kolikor je šlo, in po-
skušala pridelati čim manj-
ši zaostanek. Ana je bila spo-
sobna takšnega zaključka in 
zelo sem vesela.« Za članico 
ŠD Gorje je to prva medalja 
s svetovnih prvenstev. Obe 
sta znova pohvalili tudi ser-
vis. Za tekmo sta dobili pov-
sem nove smuči, ki so bile 
tudi odlično pripravljene. 
Kot je pojasnil glavni trener 
Škofjeločan Nejc Brodar, je 
bila slovenska ekipa zjutraj 
znova prva na tekmovališču.

Svetovno prvenstvo se bo v 
Oberstdorfu zaključilo v ne-
deljo, do takrat pa nas čaka 
še kar nekaj zanimivih te-
kem, na katerih bodo Slo-
venci znova v boju za odlič-
ja in visoke uvrstitve. Pred-
vsem to velja za jutrišnjo po-
samično tekmo deklet na ve-
liki skakalnici, na kateri se 
bodo v petek pomerili še fan-
tje. Pred njimi je tudi še eki-
pna tekma, in sicer v sobo-
to. In čeprav, kot poudarja-
jo tudi športniki, na prven-
stvu štejejo le medalje, je 
Slovencem uspelo doseči še 
nekaj drugih odličnih rezul-
tatov. Mešano ekipno tekmo 
v skokih je naša ekipa kon-
čala na četrtem mestu, pri-
čakovanja so bila višja, Nika 
Križnar je bila na posamič-
ni tekmi peta, Bor Pavlovčič 
pa osmi.

Čez vse težave na vrh
Pet medalj ima že Slovenija na letošnjem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju, najžlahtnejšo 
zlato pa je osvojila smučarska skakalka Ema Klinec. 

Eva Urevc (levo) in Anamarija Lampič sta bili tretji v 
ekipnem sprintu. Lampičeva ima z letošnjega prvenstva  
že dve bronasti medalji. / Foto: arhiv Sloski, FB

Anže Lanišek se je razveselil bronaste medalje na srednji 
skakalnici. Podelitev je bila včeraj zvečer. / Foto: Sloski

Kranj – V avstrijskem Obertilliachu poteka svetovno prvenstvo 
mladincev in mlajših članov v biatlonu. Slovenija ima že tri 
medalje. Prvo je na posamični 10-kilometrski preizkušnji v 
mladinski konkurenci osvojila Lena Repinc (SD Bohinj). Bila 
je druga. Včeraj pa je izjemno nastopila v sprintu in postala 
mladinska svetovna prvakinja. »To je neverjetno. Tekma je bila 
do zadnjega zelo napeta. Še vedno nisem povsem dojela, kaj 
se je zgodilo,« je presrečna povedala Repinčeva, ki je zmagala 
s prednostjo dobrih pet sekund. V konkurenci mlajših članov 
je srebro osvojil Alex Cisar (TSK Triglav Kranj).

Zlato in srebro Repinčeve, srebro Cisarja

Kranj – Judoistka Urška Torkar je uspešno nastopila na odpr-
tem prvenstvu Evrope v Pragi. V kategoriji nad 78 kilogramov 
je osvojila drugo mesto. V boju za najvišjo stopničko se je 
pomerila s Hrvatico Heleno Vuković. Najprej si je priborila 
prednost wazarija v drugi minuti dvoboja. Do izenačenja je 
Hrvatica prišla v tretji minuti z metom za wazari in nato nada-
ljevala v parterju in z vzvodom na roko Gorenjko, članico Judo 
kluba Triglav Kranj, prisilila k predaji dvoboja. Osvojena sre-
brna kolajna je njena prva na odprtih prvenstvih kontinentov.

Torkarjeva v Pragi do prve medalje

Jesenice – Hokejisti SIJ Acroni Jesenice nadaljujejo odlične pred-
stave v Alpski hokejski ligi. V četrtek so s 4 : 2 odpravili Rittner 
Buam, v soboto pa po podaljšku s 3 : 2 italijanski Asiago. Po 
treh domačih tekmah jih jutri v Tivoliju čaka derbi z Olimpijo.

Jeseničani z novima zmagama

Maja Bertoncelj

Kranj – Cestni kolesar Tadej 
Pogačar (UAE Team Emi-
rates) je zmagovalec etapne 
Dirke po Združenih arab-
skih emiratih. To je že nje-
gova peta večdnevna dirka, 
na kateri je slavil skupno 
zmago. Najboljši je bil tudi 
med mladimi kolesarji.

Za 35 sekund je prema-
gal Britanca Adama Yatesa 
(Ineos Grenadiers), tretji je 
bil Portugalec Joao Almeida 
(Deceuninck – Quick-Step). 
»Domača Dirka po Združe-
nih arabskih emiratih je bila 
za ekipo prvi večji cilj sezo-
ne. Zmage sem zelo vesel 

in ponosen sem na to, kako 
je ekipa nastopila. Z vese-
ljem bi se na dirko vrnil tudi 
prihodnje leto, da bi branil 
zmago, medtem ko glede 
kratkoročnih ciljev upam, da 
bom dobro nastopil tudi na 
naslednji dirki, in sicer bo to 
Strade Bianche,« je kolesar 
s Klanca pri Komendi pove-
dal za klubsko spletno stran.

Na dirki sta bila še dva 
Gorenjca: Pogačarjev klub-
ski kolega in zvesti pomoč-
nik Jan Polanc ter Luka Me-
zgec (Team BikeExchange), 
ki je bil v zadnji etapi osmi. 
V skupnem seštevku je Po-
lanc osvojil 33. mesto, Mez-
gec pa 89.

Sezono začel z zmago
Tadej Pogačar je zmagovalec prve dirke svetovne 
serije v novi sezoni.

Domžale – S prvimi tekmami se je začel drugi del tekmovanj 
košarkarski Ligi Nova KBM. V ligi za prvaka so bili košarkarji 
Term Olimia Podčetrtek boljši od Helios Sunsov (65 : 72). 
Mlada ekipa Cedevite Olimpije pa je s 67 : 60 premagala GGD 
Šenčur. V ligi za obstanek pa so bili Hopsi s Polzele boljši od 
ECE Triglav (84 : 73).

Gorenjske ekipe začele s porazi

Zwettel – V avstrijskem Zwettlu je minuli konec tedna potekal 
zaključni turnir najboljše četverice srednjeevropske odbojkar-
ske lige, med katero so bili kar trije slovenski klubi. Kamniški 
Calcit Volley je s 3 : 2 klonil proti Merkurju Maribor, nato pa v 
tekmi za tretje mesto premagal Waldviertel. V finalu so slavili 
odbojkarji ekipe ACH Volley, ki so premagali Mariborčane.

Kamničani na koncu tretji

Domžale – Nogometaši Domžal so se minulo nedeljo srečali 
z Gorico. Zmagali so z 1 : 0 po zadetku Arnela Jakupovića v 
53. minuti in s tem nadaljevali niz neporaženosti, ki traja že 
dvanajst ligaških tekem. Na lestvici so na četrtem mestu. V 
soboto bodo v 25. krogu gostovali v Kopru.

Domžalčani premagali Goričane

Rogla – Včeraj se je na Rogli začelo svetovno prvenstvo v des-
kanju na snegu. Tekmovalci in tekmovalke so se pomerili v pa-
ralelnem veleslalomu. Žanu Koširju se ni uspelo prebiti skozi 
sito kvalifikacij. Tržičan je zasedel 21. mesto in tako ostal brez 
izločilnih bojev. Danes bo na prvenstvu še paralelni slalom.

Žan Košir obstal v kvalifikacijah
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Mladost, potepi in drugi užitki

Neža Markelj

Še ena turnosmučarska dogodivščina
Mlade vleče v gore. Spo-

mladi, poleti, jeseni in pozi-
mi. Mojih zimskih dogodi-
vščin se je nabralo že toliko, 
da se bom s podobnim tem-
pom prihodnje leto lahko for-
malno oklicala za pravo tur-
no smučarko, če bom le nab-
rala dovolj smukov in izku-
šenj. Kot nova, redna bralka 
slovenskega snežnega porta-
la Snežak kakšne dni z zavi-
danjem prebiram o užitkih 
na belih strminah in prelista-
vam albume fotografij, iz ka-
terih se smejijo zadovoljni, 
ogoreli obrazi. Tega širnega 
navdušenja sta se hitro na-
lezla tudi Meta in Luka, ki se 
je mesec nazaj vrnil iz izme-
njave na Danskem, kjer se je 
do sitega najedel neskončnih 
ravnin in od kolesa razbolele 
zadnjice in zdaj izkoristi vsa-
ko priložnost, da jo skupaj 
pobrišemo v višave. 

In ker z Nejcem smučar-
skih novincev nisva hote-
la izmučiti že na prvi turi, 
smo se enoglasno odloči-
li, da se za njun 'izobraže-
valni' vzpon povzpnemo na 
1550 metrov visok Ptičji vrh, 
ki se nahaja med Struško in 
Golico. Veseli pozdravi, ne-
kaj tarnanja zaradi prezgo-
dnjega vstajanja in izmenja-
va tračev minulega tedna so 
bili pravi balzam za dušo, 
ki smo ga vsi tako zelo po-
grešali v preteklih mesecih. 
Učne ure na peklenskem ju-
tranjem mrazu so se začele 
s pravilnim natikanjem kož, 
rahljanjem pancerjev in za-
penjanjem okovja, a smo go-
voričenje kaj kmalu opusti-
li in smo se premraženi do 
kosti hitro zapodili v strmi-
ne proti vrhu. 

Pot se od doma Pristava v 
Javorniškem Rovtu najprej 

vije po sankaški progi, nato 
pa se na dobro označenem 
križišču odcepi levo, pro-
ti Križovcu, in se strme-
je vzpne skozi gozd proti 
Pustemu rovtu. Tam je jut-
ranji mraz pritisnil še moč-
neje ter nas neprizanesljivo 

prebudil z vztrajnim vet-
rom, ki je ohromil že tako 
zmrznjene prste in živo rde-
če obarval nosove, ki so bili 
prisiljeni kukati iz debele 
plasti oblačil. Po uri in pol 
se je pred nami odprla bela 
čistina pod vrhom, po kateri 

se je tisto jutro vzpenjalo že 
kar nekaj smukačev. Vrh je 
namreč zaradi lahke dostop-
nosti in širnih čistin zelo pri-
ljubljen med turnimi smu-
čarji in pohodniki, od doma 
Pristava pa je vse do Marklje-
ve planine speljana sanka-
ška proga, po kateri so se tis-
to dopoldne vriskajoče poga-
njali številni sankači. 

Razgled na zasneženi gre-
ben Golice ter meni še ved-
no najljubše Julijce, nad ka-
terimi se je ponosno dvigal 
pobeljen Triglav, je segel vse 
do srca in vsi štirje smo se 
kar težko zapodili proti doli-
ni. Kratek, a sladek spust je 
Meto in Luka tako navdušil, 
da sta naju snubila za še eno 
uživaško turo, Luka pa je tis-
ti dan kakor začaran hvalil 
zimske užitke v beli Sloveni-
ji, ki jih je tako zelo pogrešal 
med danskimi ravninami.

Čudovit razgled iz Ptičjega vrha na pobeljene Julijce

Jelena Justin

Cerkniška planinska pot je 
bila trasirana leta 1980. Po-
vezuje štiri glavne vrhove, ki 
obkrožajo Cerkniško jezero. 
Med vrhovi Veliki Javornik, 
Križna gora, Slivnica in Ve-
lika Špička je kar 58 kilome-
trov in okrog 2500 višinske 
razlike. V današnji in nas-
lednji številki Gorenjskega 
glasa vam bom predstavi-
la celotno pot. Svetujem, da 
se jo lotimo v dveh etapah, 
a potrebovali bomo dva avto-
mobila, če želimo pot preho-
diti v celoti. Lahko pa obiš-
čemo vsak vrh posebej, kjer 
si tudi odtisnemo žig v dnev-
nik poti, ki ga dobimo v PD 
Cerknica.

Prvi vrh na poti je Veliki 
Javornik, v grebenu Javor-
nikov, ki se razprostirajo od 

Postojne do Cerkniškega je-
zera. Javorniki so varno za-
vetje številnih divjih živali, 
mdr. medveda, volka in risa. 
Za izhodišče bomo izbra-
li Rakov Škocjan. Avtocesto 
zapustimo na izvozu Unec. 
Najprej en avto odpeljemo 
do Križne jame, z drugim pa 
se vrnemo v Rakov Škocjan, 
do parkirišča nasproti hote-
la, kjer opazimo planinske 
smerokaze. Začetek poti po-
teka po cesti med posame-
znimi hišami (vikendi). Ko 
se cesta konča, sledi kolovoz, 
še malce višje pa steza, ki nas 
pripelje na gozdno cesto, ki 
ji sledimo v levo. Sledi vzpon 
po cesti, vse dokler se nam z 
leve strani ne priključi pot iz 
Cerknice. Na tem mestu ste-
za zavije desno navzgor. Ste-
za se strmo vzpenja po pobo-
čju Velikega Javornika, kar 

naravnost navzgor. Strmina 
vmes malce popusti, nato se 
pot spet strmeje povzpne. 
Tik pod vrhom so celo na-
delane stopnice, za kateri-
mi sledi malce manj strm 
del, ki nas pripelje na vrh. 
Na vrhu je hiška radiokluba 
Proteus iz Cerknice. Do vrha 
smo potrebovali dve uri. Od-
tisnemo prvi žig v dnevnik 
Cerkniške planinske poti. 

Pot nadaljujemo v sme-
ri Križne gore. Na smeroka-
zu piše, da je do tja še pet ur 
hoje. Nekaj korakov sestopi-
mo po isti poti, nato pa se od-
cepimo v smeri Križne gore. 
Sledi krajši strm sestop, nato 
pa nekaj vzpona in prečenja. 
Vse, na kar moramo biti po-
zorni, so markacije. Pot je 
res odlično markirana, ne 
moremo zaiti. Ko vidimo 
eno markacijo, že gledamo 

naprej za naslednjo, saj pot 
ponekod malce vijuga, oko-
lica pa je ves čas identična: 
gozd. Vmes nekajkrat dose-
žemo gozdno cesto, s katere 
pa se slej ko prej pot ponov-
no odcepi v gozd. Po približ-
no dveh urah dosežemo ma-
kadamsko cesto, pod seboj 
že vidimo obrise Cerkniške-
ga jezera. Po Podlomski ces-
ti hodimo do Laz ob Cerkni-
škem jezeru. Kmalu doseže-
mo asfaltirano cesto, ki po-
vezuje Gornje Jezero s Sta-
rim trgom. Na cesti zavije-
mo desno in po nekaj sto 
metrih nas smerokaz usme-
ri levo na planinsko stezo. 
Povzpnemo se do ceste, ki 
pelje v vas Klance. Tik pred 
vasjo je peskokop. Na začet-
ku vasi zavijemo levo in se 
po udobni poti počasi vzpe-
njamo proti Križni gori, ki jo 

že vidimo na svoji desni stra-
ni. Preden se povzpnemo na 
Križno goro, dosežemo vas 
Sv. Ana. Čaka nas vzpon na 
Križno goro, mimo kalvari-
je, ki jo označujejo lične ka-
pelice s podobami Jezuso-
vega križevega pota. Cerkev 
sv. Križa na vrhu datira v 18. 
stoletje, strateška lega hriba 
pa je bila aktualna že v an-
tiki in srednjem veku. Vrh 
Križne gore nas nagradi z 
razgledi na Loško dolino z 
Racno goro, Snežnik, Javor-
nike, Slivnico, s kančkom 

sreče vidimo tudi Julijce. Na 
Križni gori si v dnevnik odti-
snemo drugi žig in sestopi-
mo do Križne jame, kjer nas 
čaka jekleni konjiček. 

Avantura je logistično 
malce zahtevnejša, ampak 
hribolazci smo iznajdljivi. 
Naslednjič pa naprej, čez 
Slivnico na Veliko Špičko.

Nadmorska višina: 
1268 m (najv.)
Višinska razlika: 1200 m
Trajanje: 8 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Veliki Javornik (1268 m n. m.) in Križna gora (857 m n. m.)

Cerkniška planinska pot, 1. del
V Sloveniji imamo obilo obhodnic. Vsaka zase je poseben izziv, po drugi strani pa na ta način 
spoznavamo hribčke in hribe, ki jih sicer morda nikoli ne bi obiskali. Pohajanje po območju medveda.

Pogled na Javornike s Slivnice / Foto: Jelena Justin

Hiška na vrhu Velikega Javornika / Foto: Mateja Gerečnik

Cerkev sv. Križa na Križni gori datira v 18. stoletje / Foto: Jelena Justin
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Kranj – Zadružna zveza je 
pripravila regijski posvet za-
družnikov ljubljanske, kam-
niško-zasavske, gorenjske, 
južno- in severnoprimorske 
ter notranjske regije, ki je za-
radi epidemije koronavirus-
ne bolezni potekal na dalja-
vo, z uporabo spletne aplika-
cije. Zadružniki so se na pos-
vetu seznanili z aktualnim 
delom ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, pripravo strateškega 
načrta za izvajanje Skupne 
kmetijske politike Evropske 
unije (EU) v obdobju 2023–
2027, konceptom masnih 
bilanc, novostmi pri delu 
agencije za kmetijske trge 
in razvoj podeželja, poslova-
njem zadrug v predlanskem 
letu ter aktualnimi naloga-
mi zadružne zveze. 

Steber kmetijstva in 
kmetijske trgovine

»Zadruge predstavljajo 
glavni steber kmetijstva in 
kmetijske trgovine. Imamo 
sodobne, uspešne in moč-
ne zadruge, ki so kos različ-
nim izzivom,« je dejal pred-
sednik zadružne zveze Bo-
rut Florjančič in dodal, da 
zadruge odkupijo tri četrti-
ne vsega mleka, več kot dve 

tretjini klavnega goveda in 
grozdja, več kot četrtino pše-
nice, krompirja in zelenja-
ve ... Bil je tudi kritičen: »Le-
tos smo v kmetijstvu pri ve-
čini pridelkov zaradi posle-
dic epidemije covida-19 in iz 
drugih razlogov dosegli ce-
novno dno, zato je nujno, da 
se dobiček s konca prehran-
ske verige uravnoteženo 
premakne na začetek. Med-
tem ko zadruge pri več kot 
šeststo milijonov evrov pro-

meta ne ustvarijo več kot pol 
odstotka dobička, pa pozna-
mo podjetja v živilski pano-
gi, ki dosegajo deset odstot-
kov dobička ali še več«. 

Evropska unija bo 
preverjala rezultate

Minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano Jože 
Podgoršek je povedal, da se 
bodo na ministrstvu z do-
mačim kmetijstvom lah-
ko »na polno« ukvarjali le 
še do polletja, potlej, ko bo 

Slovenija predsedovala Sve-
tu EU, se bodo predvsem z 
evropskim. Dotlej bi radi 
spravili pod streho tudi ne-
katere zakonske spremem-
be. Z zakonom o kmetijstvu 
naj bi med drugim uzakoni-
li masne bilance, z zakonom 
o kmetijskih zemljiščih bi 
pri nakupu kmetijskih ze-
mljišč dali prednost lokal-
nemu kmetu, z zakonom o 
agrarnih skupnostih naj bi 
odpravili nekatere krivice, v 

pripravi so tudi spremembe 
zadružne zakonodaje. Mi-
nister je predstavil tudi dva 
nova evropska mehanizma 
– načrt za okrevanje in od-
pornost ter strateški načrt za 
izvajanje Skupne kmetijske 
politike EU, ki finančno pod-
pirata cilje za prehod v zele-
no, digitalno in odpornejšo 
družbo in gospodarstvo. S 
strateškim načrtom, ki je ve-
činoma že pripravljen, želi 
Slovenija uveljaviti tudi pra-
vičnejši sistem neposrednih 

plačil – tudi z uvedbo kapice 
in degresije, uvesti podpore 
za rejo krav dojilj, umakniti 
zgodovinske pravice pri pla-
čilnih pravicah ... »Evropska 
unija bo v novi finančni per-
spektivi vsaki dve leti prever-
jala rezultate vloženega de-
narja, ne pa same porabe de-
narja,« je dejal minister Pod-
goršek in poudaril, da je Slo-
venija med boljšimi porab-
niki sredstev, a njen pro-
blem je v tem, da pri nekate-
rih ukrepih ne dosega rezul-
tatov. Slovensko kmetijstvo 
bo v naslednjih dveh, treh 
letih dobilo za naložbe do-
datnih 150 milijonov evrov, 
ob tem pa ministra skrbi, da 

za porabo tega denarja ne bo 
dovolj projektov.

Še strožji pogoji za 
neposredna plačila

Tanja Gorišek z ministr-
stva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano je dejala, da bodo 
v naslednjem programskem 
obdobju pogoji za pridobi-
tev neposrednih plačil zara-
di okoljskih zahtev še strož-
ji, več poudarka bo na kolek-
tivnih naložbah, razmišljajo 
tudi o podpori za obnovo po-
tencialov po naravnih ujmah 
in o plačilu za omejitve na 
naravovarstvenih območjih 
... Matjaž Guček iz uprave za 
varno hrano, veterinarstvo in 

varstvo rastlin je ugotavljal, 
da bo uvedba masnih bilanc 
omogočila lažji nadzor nad 
sledljivostjo porekla v celotni 
prehranski verigi, zmanjšala 
pa bo tudi možnosti morebi-
tne potvorbe porekla. 

Več Izbrane kakovosti 
v javne ustanove

V razpravi je bilo slišati 
različna mnenja in stališča. 
Aleš Dolenc (M-Sora Žiri) 
je predlagal, da bi pri jav-
nem naročanju hrane mora-
li vrtcem, šolam, domovom 
za starejše in drugim jav-
nim ustanovam predpisa-
ti delež domačih pridelkov 
in izdelkov z oznako Izbra-
na kakovost Slovenija in da 
bi kmetijam na hribovskem 
območju morali bolj poma-
gati s spodbudami za prire-
jo mleka in mesa. Slavko Ra-
bič (KGZ Sava Lesce) je opo-
zoril, da se kolesarji vozijo 
vsevprek tudi po planinah in 
pašnikih. »Nismo proti tu-
rizmu, smo pa proti temu, 
da nekateri na našem 'dvo-
rišču'« počnejo, kar se jim 
zljubi.« Janez Perdih (KGZ 
Sloga Kranj) je vprašal, kaj 
namerava storiti država, da 
bo povečala samooskrbo s 
hrano in spodbudila potro-
šnike k nakupovanju doma-
če, slovenske hrane. 

Dobiček s konca verige na njen začetek
»Večina kmetijskih pridelkov je dosegla cenovno dno, zato je nujno, da se dobiček s konca prehranske verige uravnoteženo premakne na začetek,« je na 
posvetu zadružnikov dejal predsednik Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije.

Predsednik zadružne zveze Borut Florjančič 

Minister Jože Podgoršek je dejal, da je slovensko 
kmetijstvo šibko pri povezovanju, sodelovanju in 
prehranskih verigah, pri tem pa je kot primer dobre 
povezanosti pohvalil mlečno verigo, ki je lani ob 
začetku koronakrize dosegla, da kmetijam ni bilo 
treba zlivati mleka v gnojnico.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Društvo lastnikov 
gozdov Mislinjske doline, 
Zveza lastnikov gozdov Slo-
venije in Zavod za gozdove 
Slovenije so tudi letos prip-
ravili tradicionalno, že pet-
najsto licitacijo vrednejših 
sortimentov lesa, na kate-
ro so lastniki gozdov pripe-
ljali najkakovostnejše hlo-
de, za katere so se potego-
vali kupci, ki so pripravljeni 
kakovost tudi dobro plačati. 
Kupci večino lesa predelajo 
v furnir, ki ga uporabljajo za 
izdelke z visoko dodano vre-
dnostjo.

Lastniki gozdov so na li-
citacijsko mesto v Pame-
če pri Slovenj Gradcu pri-
peljali 3711 hlodov skupne 
prostornine 3937 kubič-
nih metrov. V ponudbi je 
bilo letos sicer manj hlodov 
kot lani, a je bila količina 
kljub epidemiji covida-19 
ena najvišjih v zadnjih le-
tih. Na voljo so bili hlodi 35 
drevesnih vrst, največ pa je 

bilo hlodov hrasta gradna, 
gorskega javorja, smreke, 
velikega jesena, oreha, ma-
cesna in doba. 

Za nakup se je potegova-
lo rekordno število kupcev 
– 46, od tega največ, 26, iz 
Slovenije, preostali pa so 
bili Avstrije, Italije, Nemči-
je, Češke, Hrvaške, Madžar-
ske in Portugalske. Za hlo-
de so oddali skupno 15.930 
ponudb, torej povprečno za 
vsak hlod več kot štiri. Le za 

nekaj več kot 240 hlodov ni 
bilo nobene ponudbe. Pov-
prečna cena prodanega lesa 
je znašala 262 evrov za ku-
bični meter. Najvišjo ceno 
na kubični meter je tudi tok-
rat dosegel gorski javor reb-
raš. Za 4,9 metra dolg hlod 
premera 55 centimetrov je 
bilo enajst ponudb, najbolj-
ša med njimi je bila 11.575 
evrov za kubični meter ozi-
roma 13.475 evrov za hlod z 
volumnom 1,19 kubičnega 

metra. Najdražji hlod, dolg 
9,2 metra, premera 81 cen-
timetrov in 4,77 kubične-
ga metra volumna, so pro-
dali za 20.266 evrov oziro-
ma 4275 evrov za kubični 

meter. Poleg gorskega ja-
vorja so odlične cene doseg-
li tudi nekateri hlodi hrasta 
gradna, oreha, črnega ore-
ha, bresta, doba, macesna, 
smreke in hruške.

Za hlod gorskega javorja dvajset tisoč evrov
Na licitaciji je gorski javor dosegel najvišjo ceno za kubični meter, in sicer 11.575 evrov, in tudi najvišjo ceno za hlod – 20.266 evrov.

»Prvak« letošnje licitacije – hlod gorskega javorja rebraša 
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Rezultati licitacije najbolje zastopanih drevesnih vrst

Drevesna vrsta Število 
hlodov

Število
ponudb

Srednja 
cena

(v €/m3)

 Najvišja 
cena

(v €/m3)
Gorski javor 666 2.013 383 11.575
Oreh 163 925 304 1.501
Črni oreh 10 78 691 1.480
Macesen 119 779 239 1.231
Graden 1.214 6.121 272 1.112
Češnja 40 67 188 1.077
Dob 118 839 431 1.028
Gorski brest 89 299 302 929
Smreka 493 2.974 219 911
Hruška 88 258 251 639
Jelka 13 70 208 604
Brek 22 36 254 549
Kostanj 22 40 154 464
Veliki jesen 421 846 126 426
Jablana 17 30 169 339
Bukev 38 86 100 283
Rdeči bor 31 89 115 228
Lipa 28 108 111 201

Bled – Oddelek za kmetijsko 
svetovanje pri Kmetijsko goz-
darskem zavodu (KGZ) Kranj 
vabi v torek, 9. marca, ob 10. 
uri v sadovnjak v bližini poko-
pališča na Bledu na praktični 
prikaz rezi in oskrbe sadne-
ga drevja. Germana Pivk, te-
renska kmetijska svetovalka 
iz KGZ Kranj, bo predstavila 
različne načine rezi, vpliv rezi 
na rodnost in vitalnost drev-
ja ter pravilno oskrbo drevja. 
Udeleženci bodo morali upo-
števati priporočila NIJZ (vsaj 
dva metra razdalje, uporaba 
maske in razkužila). 

O rezi in oskrbi 
sadnega drevja

Mošnje – Sadovnjak Resje 
(KGZ Sava Lesce) pripravlja 
v petek, 5. marca, z začetkom 
ob desetih dopoldne prikaz 
obrezovanja sadnega drevja. 
Letos bo zaradi spoštovanja 
ukrepov za preprečevanje šir-
jena covida-19 število udele-
žencev omejeno, zato se je 
treba vnaprej prijaviti. Prijave 
sprejemajo na telefonski šte-
vilki 04 53 53 610 vsak delovni 
dan med 7. in 15. uro. Prikaz 
obrezovanja je za udeležence 
brezplačen. 

Prikaz obrezovanja 
sadnega drevja
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Sekcijska avtomatska garaž-
na vrata so zaradi svoje pra-
ktičnosti vse bolj priljub-
ljena in dandanes obvezen 
del vsake garaže. Še zlasti so 
uporabna pri kratkih dovo-
znih poteh ali garažah pred 
pohodnimi potmi (denimo 
ob pločniku), v notranjosti 
garaže pa ne jemljejo pros-
tora, zato tudi za večja in viš-
ja vozila ne predstavljajo ovi-
re. V podjetju Kip Kop, kjer 
ponujajo veliko akcijo sek-
cijskih garažnih vrat z doba-
vo in vgraditvijo po vsej Slo-
veniji, kupcem ponujajo tudi 
brezplačno izmero in sveto-
vanje. 
Kot pravijo, je vrata možno 
upravljati ročno ali daljin-
sko. So izjemno tiha, sistem 
vzmetenja pa zagotavlja 
gladko delovanje in je pose-
bno uporaben za vrata več-
jih dimenzij. Zasnova vrat 
preprečuje tudi vkleščenje 

in morebitne poškodbe. Izo-
lirana vrata pa odlikuje viso-
ka sposobnost tesnjenja, 
zato v prostoru ohranjajo 
notranjo temperaturo, gara-
žo pa ščitijo pred prahom, 
listjem in dežjem.
Sekcijska vrata Kiplift so 
izdelana iz panelnih plošč 
iz dvojnega galvanizirane-
ga jekla, ki jih za podjetje Kip 
Kop dobavlja švicarski proiz-
vajalec Tecsedo. 
Trdnost plošč, ki so dvojno 
oplaščene in imajo izolacij-
sko jedro, omogoča širok 
nabor dimenzij. Njihova 
posebnost je, da na zunan-
ji strani omogočajo prekrit-
je z vzorcem po izboru kup-
ca. Kip Kop namreč stran-
kam ponuja tudi digitalni 
tisk vzorcev za vrata, od imi-
tacij naravnega lesa, betona, 
pločevine, do slik, fotografij, 
logotipov in drugih vzorcev 
po izboru naročnika. 

Dvižna vrata 
praktična rešitev
Sekcijska avtomatska garažna vrata lahko 
namestimo v skoraj vsako garažno odprtino.
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Aleš Senožetnik

Kranj – Skorajda ni segmen-
ta družbe, ki ga ne bi na 
tak ali drugačen način zaz-
namovala epidemija covi-
da-19, in tudi trg nepremič-
nin ni izjema. Ukrepi, pove-
zani s preprečevanjem širje-
nja bolezni, so za več tednov 
popolnoma ohromili trgova-
nje z nepremičninami, saj 
so nepremičninske agen-
cije tako spomladi kot jese-
ni več tednov ostale zaprte. 
Razmeram primeren pa je 
bil tudi padec v prodaji nep-
remičnin pri nas.

Kot kaže poročilo geodet-
ske uprave, je bilo v prvem 
polletju minulega leta skle-
njenih nekaj več kot 13 tisoč 

kupoprodajnih pogodb za 
nepremičnine v skupni vre-
dnosti okoli devetsto mili-
jonov evrov. V primerjavi s 
prvim polletjem leta 2019 
se je tako število kupopro-
dajnih poslov zmanjšalo za 
več kot četrtino, njihova sku-
pna vrednost pa za okoli 37 
odstotkov. Vendar je po spo-
mladanskem zaprtju trg sta-
novanjskih nepremičnin 
hitro ponovno oživel. Kljub 
manjšemu trgovanju pa so 
se cene stanovanj zvišale in 
ponekod dosegle celo rekor-
dne vrednosti. 

Čeprav uradnega poročila 
za zadnje obdobje še ni, pa 
izkušnje nepremičninskih 
agentov kažejo, da tudi leto 
dni po začetku epidemije 

cene nepremičnin ne pada-
jo oziroma v nekaterih pri-
merih celo rastejo. Takšno 
stanje bo na trgu vladalo, vse 
dokler bo ponudba stanovanj 
in parcel manjša od povpra-
ševanja.

Zagotovo pa je epidemi-
ja na trg nepremičnin vne-
sla dodatno negotovost, kar 
se pozna tudi pri ravnan-
ju kupcev. Kot nam je pove-
dal eden od nepremičnin-
skih agentov, so potencialni 
kupci v teh razmerah previd-
nejši pri najemu stanovanj-
skega kredita in raje dvakrat 
premislijo, preden se odlo-
čijo za investicijo. Odločajo 
pa se predvsem za garsonje-
re, enosobna in druga manj-
ša stanovanja, saj si številni 

večjo investicijo težko pri-
voščijo. Številne panoge je 
namreč zaznamovala koro-
nakriza, zato tudi varnost 
zaposlitve ni tako zaneslji-
va, kot je bilo to še pred dob-
rim letom.

V času, ko se je življenje 
(tudi šolanje in delo) v veliki 
meri preselilo v domače oko-
lje, si je lasten dom torej še 
težje privoščiti, kot je to vel-
jalo pred epidemijo.

Posledice tudi na trgu 
nepremičnin 
Epidemija covida-19 zaznamuje tudi razmere na slovenskem nepremičninskem trgu. Cene so med 
epidemijo poskočile in se tudi v tem času še ne obračajo navzdol.

Cene nepremičnin 
na trgu tudi leto dni 
po začetku epidemije 
covida-19 ne padajo 
oziroma v nekaterih 
primerih še rastejo.
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V okviru letošnje akci-
je Izbrani produkt leta 
2021 so nazive podeli-
li 48 novim in inovativ-
nim izdelkom s področ-
ja široke potrošnje. Med 
nagrajenimi izdelki je 
tudi Jubova nova zidna 
barva JUPOL Antimicrob, 
ki na notranjih stenskih 
površinah učinkovito 

razgrajuje in uničuje 
viruse ter druge mikro-
organizme, s čimer rešu-
je tudi izzive, ki nam jih je 
v domove prinesla epide-
mija covida-19. 
Izbor produktov sloni na 
rezultatih neodvisne in 
reprezentativne nacio-
nalne potrošniške razi-
skave podjetja Nielsen, 

izdelke pa ocenjujejo 
izključno slovenski upo-
rabniki. 
V letošnjo raziskavo je 
bilo vključenih 418 izdel-
kov iz več kot petdeset 
različnih kategorij. Pot-
rošniki so jih ocenjeva-
li na podlagi inovativno-
sti, atraktivnosti in svoje 
uporabniške izkušnje.

Izbrani produkt Jubu

Nakup oken navadno pred-
stavlja precejšnjo investici-
jo, zato so prave informaci-
je in dobri nasveti ključnega 
pomena. Kot pravijo v žirov-
ski M Sori, so lesena okna še 
vedno prva izbira kupcev, 
kar pripisujejo tako lastno-
stim lesa kot materiala kot 
tudi spoštovanju domače-
ga znanja in surovin, saj alu-
minijasti in PVC-profili priha-
jajo izključno iz uvoza. Čep-
rav je včasih slišati, da lese-
na okna zahtevajo veliko 
vzdrževanja, to ne drži. Kot 
nam je povedala direktorica 
mizarstva v podjetju M Sori 

Neja Rupnik, sodobna teh-
nologija in materiali omo-
gočajo obstojne površinske 
obdelave, ki jih dolga leta 
ni treba obnavljati. Odlična 
in dolgo obstojna izbira pa 
so tudi t. i. alu-les okna. Vsa 
okna na trgu pa so visoko 
energetsko učinkovita.
Standard oken in še pose-
bej montaže se je v zad-
njem desetletju precej dvig-
nil. »Skoraj vsa okna se danes 
vgrajujejo po smernicah 
RAL. Taka montaža je veli-
ko kakovostnejša, kot je bila 
montaža v preteklosti. Okna, 
ki jih izdelujemo v Sloveniji, 

dosegajo najvišje standar-
de v svetovnem merilu, mir-
no lahko rečemo, da smo na 
področju stavbnega pohiš-
tva v svetovnem vrhu skupaj 
z Avstrijci, Nemci in Švicarji,« 
pravi sogovornica, ki pou-
darja še, da je pri izbiri oken 
zelo pomembna tudi izbi-
ra ponudnika. »Nedvomno 
je lažje zaupati, če so okna 
narejena v Sloveniji, če ima-
te možnost ogledati si proiz-
vodnjo, če ste dobili pri pro-
dajalcu kompetentne infor-
macije. Zelo pomembna sta 
sama montaža in seveda 
kasnejši servis.«

Prva izbira so lesena

Stanovalci večstanovanjskih 
stavb so večkrat nezadovo-
ljni z delom upravnika. Čep-
rav ta vedno ne more vpliva-
ti na vse, kar stanovalce moti, 
pa je včasih razlog za neza-
dovoljstvo tudi upravičen. 
Denimo če pride do neupra-
vičene rabe rezervnega skla-
da ali nepravilnosti pri izbi-
ri izvajalcev vzdrževalnih in 
investicijskih del.
V družbi Staninvest, ki je več-
kratni prejemnik certifikata 
Zaupanja vreden upravnik in 
mu zaupajo lastniki več kot 

22 tisoč stanovanj in poslov-
nih enot, etažnim lastnikom, 
ki bi želeli za novega uprav-
nika izbrati njih, brezplačno 
pomagajo pri celotnem pos-
topku menjave, pripravijo pa 
jim tudi vso potrebno doku-
mentacijo. 
»Za odpoved pogodbe o 
opravljanju upravniških 
storitev potrebujete več 
kot 50-odstotno večino po 
solastniških deležih. Spre-
jeti sklep pa mora biti vro-
čen upravniku poleg odpo-
vedi,« pojasnjujejo v družbi, 

ki je stopila na trg uprav-
ljanja nepremičnin tudi na 
Gorenjskem. 
Odpoved je lahko podana s 
trimesečnim odpovednim 
rokom ali takoj, če uprav-
nik krši določila, ki so pred-
pisana v stanovanjskem ali 
stvarnopravnem zakonu. V 
času odpovednega roka pa 
morajo etažni lastniki izbra-
ti novega upravnika, ki se 
mora vpisati v register upra-
vnikov, hkrati pa se iz registra 
izbriše dotedanji, še dodaja-
jo na Staninvestu.

Kako zamenjamo upravnika
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Aleš Senožetnik

Sejem Dom, mednaro-
dni sejem graditeljstva, se 
bo na ljubljanskem Gospo-
darskem razstavišču tokrat 
odprl 15. junija, in ne mar-
ca, kot smo vajeni. Za 

spremembo termina so se 
organizatorji odločili zaradi 
trenutnih razmer, poveza-
nih z epidemijo covida-19. 
Sejem, ki bo tokrat potekal 
v svoji šestdeseti izvedbi, 
bo odprt do 20. junija. Gre 
za enega največjih tovrstnih 

sejmov v regiji, na katerem 
se vsako leto predstavi več 
sto domačih in tujih pod-
jetij s področja gradbeniš-
tva in stavbnega opremlja-
nja. Sejem Dom dopolnju-
je tudi pester spremljevalni 
program.

Sejem Dom bo junija
Mednarodni sejem graditeljstva bo zaradi epidemije tokrat potekal nekoliko 
kasneje, kot smo vajeni.
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Kranj – Kranjski kriminali-
sti so v nedeljo na Okrožno 
sodišče v Kranju privedli tri 
osumljence. Enega so ka-
zensko ovadili roparske tat-
vine, ki jo je storil prejšnji te-
den, ko so ga zalotili pri tat-
vini obutve v trgovini v Kra-
nju, da pa bi ukradeno stvar 

obdržal, je zagrozil prodajal-
cu, da bo proti njemu upora-
bil silo, so pojasnili gorenj-
ski policisti. Dva moška pa 
so kazensko ovadili, ker sta 
sredi februarja vlomila v sta-
novanje in ukradla za oko-
li dva tisoč evrov stvari. Zo-
per vse tri Gorenjce je pre-
iskovalni sodnik po zasliša-
nju odredil pripor. 

Pripor za tri Gorenjce

S preostalim zneskom iz 
premoženjskopravnega zah-
tevka (vložen je bil za zne-
sek 4.500 evrov) je sodišče 
Legata napotilo na pot prav-
de. Denarna kazen se lahko 
spremeni v zaporno, če Hro-
vat svojih obveznosti iz sod-
be po njeni pravnomočnosti 
ne bi izpolnil. V tem primeru 
bi mu vsaka dva dnevna zne-
ska spremenili v dan zapora, 
skupaj 15 dni zapora. Sodba 
sicer ni pravnomočna, tako 
obramba kot tožilstvo sta že 
v sodni dvorani napovedala 
pritožbi.

Tožilka predlagala 
pogojno kazen zapora

Okrajna državna tožil-
ka Lea Martinjak je tudi po 
končanem dokaznem po-
stopku vztrajala pri očitkih 
iz obtožnice, ki so bili po 
njenem mnenju tudi v za-
dostni meri dokazani. Po-
udarila je, da je šlo pri ure-
janju poti v Malo Pišni-
co 12. aprila 2017 za krši-
tev 30. člena Zakona o Tri-
glavskem narodnem parku, 
saj so se akcije lotili brez 
ustreznih dovoljenj. To so 
zaznali naravovarstveni 
nadzorniki TNP, ki so op-
ravili nadzor. Ko so zače-
li prekrškovni postopek, pa 
je Hrovat Legata sunkovi-
to z bokom zadel, da je pa-
del po strmini in utrpel ob-
tolčenino zapestja in rame-
na, je navedla. Po mnenju 
tožilke ni dvoma, da je Le-
gat skupaj z ostalimi nara-
vovarstvenimi nadzorniki 
tedaj opravljal uradno nalo-
go neposrednega nadzora, 
bil je pooblaščen tako za vo-
denje kot odločanje v prekr-
škovnem postopku. Zaradi 
padca po strmini, ko se je 
ustrašil za svoje življenje, 
je Legata še vedno strah vi-
šine, izgubil je tudi veselje 
do dela, je izpostavila tožil-
ka, ki ne verjame pričam iz 
vrst udeležencev čistilne ak-
cije, da župan Legata ni od-
rinil, temveč se je oškodova-
nec sam vrgel po brežini, saj 
je nesmiselno, da bi tvegal 
svoje življenje. 

»Predpisana kazenska 
sankcija za preprečitev ura-
dnega dejanja uradni osebi 
je od pol do petih let zapo-
ra. Oteževalna okoliščina je, 
da je župan kot nosilec javne 
funkcije storil kaznivo deja-
nje, da je sam spodbujal ob-
čane, naj ne upoštevajo za-
kona in navodil nadzorni-
kov. Olajševalna okoliščina 
pa je obtoženčeva nekazno-
vanost,« je navedla tožilka, 

ki je sodišču predlagala, naj 
župana obsodi na pogojno 
kazen deset mesecev zapora 
s preizkusno dobo treh let. 

Obramba: tožilstvo ni 
dokazalo očitkov

Hrovatov zagovornik Luka 
Podjed pa je v zaključni be-
sedi ugotavljal, da ponovlje-
ni dokazni postopek ni po-
trdil očitkov tožilstva, zato 
je predlagal izrek oprostil-
ne sodbe. »Obramba navaja, 
da niso konkretizirani znaki 
kaznivega dejanja, ki ga izvr-
ši tisti, ki prepreči ali posku-
ša preprečiti uradni osebi 
uradno dejanje. Nadzorni-
ki in udeleženci akcije pa so 
izpovedali, da v trenutku, ko 
je prišlo od zdrsa, ne Legat 
ne drugi nadzorniki niso iz-
vajali uradnega dejanja niti 
ga niso nameravali izvršiti,« 
je poudaril. Na kraj dogodka 
je bila poklicana policija, ker 
nadzornikom ni uspelo legi-
timirati oseb, nesporno je, 
da do izdaje plačilnih nalo-
gov ni prišlo, je dodal odve-
tnik in poudaril, da Hrovat 
tudi ni storil kaznivega deja-
nja grdega ravnanja, saj nad-
zornika ni odrinil, kar je po-
trdilo osem prič obrambe. 
»Povedale so, da je bil v času 
zdrsa vsaj pet metrov proč in 
da je Legat padel brez razlo-
ga. Legat je že med prevra-
čenjem vpil, da ga je pori-
nil župan in da ga hoče ubi-
ti. Če udarca neposredno ni 
videl, kako je vedel, kdo ga 
je potisnil? Nobena razum-
na oseba ne bi namerno po-
rinila uradne osebe po bre-
gu navzdol,« je povedal od-
vetnik in spomnil, da mora 
sodišče ob dvomu odločiti v 
korist obdolženca.

Hrovat: Nisem kriv

»Kot nepoklicni župan 
Občine Kranjska Gora, si-
cer samostojni podjetnik s 
25 zaposlenimi, poročen, 
oče dveh odraslih hčera, 
včasih gorski reševalec in 
alpinist, ljubitelj narave in 
gorskega sveta, nikdar kaz-
novan in nikoli v nobenem 
kazenskem postopku, niti 
pred sodnikom za prekr-
ške, izjavljam, da tega oči-
tanega storjenega dejanja 
nisem storil. Nimam nobe-
ne povezave s stvarmi, ki so 
se znašle v obtožnici in se 
izrekam za popolnoma ne-
dolžnega,« pa je za konec 
povedal obdolženi Hrovat 
in poudaril, da nikomur ne 
bi hotel škodovati. 

Sodnica: incident na 
uradni postopek ni vplival

Sodnica Polona Kukovec 
je ob izreku sodbe pojasni-
la, da sodni senat verjame, 
da je Hrovat Legata porinil z 
bokom in da se Legat ni sam 
vrgel po bregu. Da je osem 
prič zatrjevalo, da do odriva 
ni prišlo, sodišče pripisuje 
dejstvu, da gre za udeležen-
ce akcije, ki so globoko v sebi 
čutili, da postopajo pravilno. 
A senat v županovem deja-
nju vendarle ni prepoznal 
preprečitve uradnega deja-
nja, saj se je prekrškovni po-
stopek še naprej izvajal, zas-
tal pa je le zaradi čakanja na 
policiste, da so od prisotnih 
pobrali osebne podatke, pot-
rebne za izpolnitev plačil-
nih nalogov. »Sam incident 
poteka postopka ni spreme-
nil, policija je še vedno priš-
la in naknadno pridobila po-
datke, ki jih je posredovala 
nadzornikom,« je razložila 

sodnica. Senat je razsodil, 
da je Hrovat s tem, da je z 
bokom odrinil Legata, na-
meraval oškodovanca vzne-
miriti in ustrahovati, zato 
je očitano kaznivo dejanje 
prekvalificiral v blažjo obli-
ko kaznivega dejanja grož-
nje in županu izrekel 2100 
evrov denarne kazni. »Verja-
mem, da bo denarna kazen 
v izrečeni višini dosegla na-
men kaznovanja, sodišče je 
prepričano, da bo obtoženi 
v prihodnje vzel na znanje, 
da se mora posameznik ura-
dnim osebam, ki imajo poo-
blastila, podrediti,« je še de-
jala sodnica.

Hrovat na prvem sojenju 
oproščen 

Župana Hrovata so sicer 
na prvem sojenju na kranj-
skem sodišču maja 2019 op-
rostili, ker je sodni senat oce-
nil, da Legat tedaj ni izvajal 
uradnega dejanja, zato niso 
bili podani vsi zakonski zna-
ki očitanega kaznivega deja-
nja preprečitve uradnega de-
janja uradni osebi. Sodbo je 
na pritožbo tožilstva obrav-
navalo višje sodišče v Lju-
bljani in jo maja 2020 razve-
ljavilo. Kranjskemu sodišču 
je naložilo, naj še enkrat pre-
tehta, ali je Legat v trenutku, 
ko je prišlo do spornega do-
godka, opravljal uradno de-
janje ali ne. »Senat bo pre-
sojal tudi z vidika, ali je ob-
sojenemu mogoče očitati, da 
je dejanje storil z namenom 
preprečiti naravovarstve-
nim nadzornikom izvedbo 
prekrškovnega postopka,« 
je julija lani na začetku po-
novljenega sojenja napove-
dala predsednica senata Po-
lona Kukovec. 

Župan Hrovat obsojen zaradi 
grožnje nadzorniku
31. stran

Odvetnik Luka Podjed (zadaj župan Janez Hrovat) je že napovedal pritožbo obrambe na 
včerajšnjo obsodilno sodbo. / Foto: Simon Šubic

Naklo – V petek dopoldan sta pripadnika Državne enote za 
varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Gorenjske 
in Ljubljanske regije v bližini Naklega uničila minometno 
mino, topovsko granato večjega kalibra pa do uničenja varno 
uskladiščila.

Našli mino in granato

Breg – V nedeljo popoldne se je na območju naselja Breg na 
območju občine Žirovnica v kanjonu reke Save Dolinke izgubil 
najstnik. Gorski reševalci iz Radovljice so otroka izsledili in 
pripeljali na Breg, kjer so ga predali policistom. 

Najstnika našli v kanjonu Save Dolinke

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti so 
zadnji konec tedna na smu-
čiščih obravnavali šest ne-
sreč. V petih primerih so 
smučarji padli sami, v enem 
dogodku pa sta smučarja tr-
čila na progi, so pojasnili 
na Policijski upravi Kranj. 
Uprava za zaščito in reše-
vanje je v nedeljo poročala 

o treh smučarskih nesre-
čah. Na smučišču Krvavec 
se je poškodoval deskar na 
snegu, na Pokljuki in Vog-
lu pa smučarki. V vseh treh 
primerih so posredovali re-
ševalci na smučišču, ki so 
poškodovance oskrbeli in jih 
predali zdravstveni službi. V 
petek so policisti na enem od 
smučišč obravnavali tudi tat-
vino smuči.

Šest nesreč na smučiščih

Velika planina – V nedeljo nekaj pred 14. uro so se na območju 
Velike planine izgubili češki turisti. Gorski reševalci iz Kamnika 
so jih našli na neprehodnem terenu na območju Kuklarjev in 
jih nepoškodovane pospremili v dolino.

Izgubljeni češki turisti

Simon Šubic

Kranj – V nedeljo je zagorelo 
v gozdu na relaciji Železni-
ki–Podlonk. Gozdni požar 
so pogasili člani prostovolj-
nih gasilskih društev (PGD) 
Selca in Železniki. Isti dan 
je v Lešah pri kurjenju suhe 
trave ogenj ušel izpod nad-
zora ter se razširil v bližnji 
gozd in travnik. Požar na 0,8 
hektarja velikem območju 
so pogasili gasilci PGD Leše, 
Bistrica pri Tržiču in Križe. 

V nedeljo malo pred pol-
nočjo se je na Jezerski cesti 
v Kranju kadilo iz trgovske-
ga centra. Kranjski poklicni 
gasilci in prostovoljni kolegi 
s Primskovega so ugotovili, 
da se kadi zaradi napake na 
kompresorju za hladilne vi-
trine, ker je prišlo do izpusta 
olja. Kompresor so izklopili 
in prezračili prostore. Kma-
lu zatem je v industrijskem 
obratu na Savski loki v Kra-
nju zagorelo okoli peči za ka-
ljenje, ki se je zaradi okvare 

pregrevala. Kranjski gasilci 
so požar pogasili, prezračili 
prostore in izklopili peč.

V soboto nekaj pred pol-
nočjo je v naselju Praproče 
zgorelo okoli pet kubičnih 
metrov drv. Požar so poga-
sili gasilci PGD Šmartno v 
Tuhinju in Kamnik. Že po-
poldne se je na Finžgarjevi 
cesti v Medvodah sprožil jav-
ljalnik ogljikovega monoksi-
da. Gasilci Gasilske brigade 
Ljubljana in PGD Preska 
Medvode so zavarovali kraj, 
umaknili ljudi na prosto in 
ozračje izmerili z eksplozio-
metrom, ki pa ni pokazal bi-
stvenih sprememb. 

V petek je bilo prijavlje-
nih več dimniških požarov: 
v Stari Fužini, Trnovljah in 
Bašlju. Povsod so posredo-
vali gasilci. Na Planini v Kra-
nju pa so stanovalci večsta-
novanjskega objekta zaznali 
dim. Kranjski poklicni gasil-
ci so ugotovili, da se je na šte-
dilniku pregrevalo olje, do 
požara pa k sreči še ni prišlo. 

Gasilci večkrat posredovali



je povabil Katarino k sode-
lovanju v Malem šefu Slo-
venije in Katarina je njego-
vo povabilo z veseljem spre-
jela. Oba sta sladkosneda: 
Aljaž obožuje Nutello »na 
žlico«, Katarina pa palačin-
ke za zajtrk.

Nova sezona oddaje 
MasterChef Slovenija 

V sedmi sezoni šova Mas-
terChef Slovenija, ki ravno 
tako na male zaslone oziro-
ma na Pop TV prihaja spo-
mladi, boste lahko spremlja-
li 16 tekmovalcev, ki si želi-
jo zmagati v oddaji Master-
Chef Slovenija 2021, osvojiti 
pokal in petdeset tisoč evrov. 

Čeprav si prav vsak od njih 
želi zmage, bomo tokrat pri-
ča najbolj prijateljski sezoni 
do zdaj, pravijo ustvarjalci 
priljubljene oddaje.

Gorenjce bodo zastopa-
li Kranjčan Dušan Šubic, 
Bohinjka Natalija Palačko-
vić in Ljubislav Petrovski s 
Hrušice. 

Najmlajša v kuharskem 
šovu bo tokrat 18-letna Ala-
na Vrviščar iz Ljubljane, še 
srednješolka, mesto najsta-
rejšega pa si delita dva abra-
hamovca: Gorenjec Dušan 
Šubic in pa Irena Kos Mla-
kar iz Kresnic.

Dušan je sicer informa-
tik, ki med slanim in slad-
kim raje izbere slednje, saj 
pravi, da sladice še nekoli-
ko počakajo, slano pa je tre-
ba pojesti takoj. Med recepti 
in kuharskim redom bi rekli, 
da je slaščičarstvu zelo naklo-
njen. Na to, da verjetno peki 

in slaščicam daje prednost, 
namiguje tudi njegova zani-
miva skrivnost: doma ima 
dva hladilnika – enega za 
sladice, drugega za preosta-
lo hrano. 

Elektrotehnik energetik 
Ljubislav Petrovski šteje 42 
let. Njegovi prvi spomini na 
kuhanje so povezani z oče-
tom, s katerim sta priprav-
ljala file s suhimi slivami. 
»To me je tako fasciniralo 
in pritegnilo.« Njegovi naj-
večji sodnici sta nečakinji, 
saj tako ve, ali je kuharski 
eksperiment uspel. Svojo 
strast do kuhanja je prene-
sel tudi v socialne medije, 
kjer ima krog prijateljev, s 

katerimi deli kuharske vra-
golije. Svoje kuharske teža-
ve včasih rešuje na zanimiv 
način, saj si kakšen model 
za sladice iznajdljivo izdela 
s 3D-tiskalnikom. 

Naziv najboljše v oddaji 
MasterChef Slovenija 2021 
pa si bo poskušala »prikuha-
ti« tudi že omenjena Gore-
njka 29-letna Natalija Pala-
čković. Imela je težko otroš-
tvo, saj se je borila z odvečni-
mi kilogrami, nato pa zapa-
dla v anoreksijo ter se borila 
za svoje življenje. Prav takšna 
izkušnja pa jo je spremenila v 
močno žensko, ki pogumno 
vstopa v oddajo, a se med sod-
niki vseeno najbolj boji Kari-
ma. »Ker je perfekcionist in 
'raztura'.« Natalija si vsak 
dan vzame vsaj eno uro za 
kuhanje, da si pripravi dne-
vne obroke. Kot svoj največ-
ji kuharski eksperiment pa 
omeni lososa iz »smokerja«.

Alenka Brun

V 
nedeljo na male 
zaslone priha-
ja nova sezona 
priljubljene ku-
harske oddaje 

Ma li šef Slovenije. Ni bilo 
lahko izbrati osmih najbolj-
ših parov, pravijo ustvarjal-
ci šova. 

Žirijo bodo sestavljala 
že znana kuharska imena: 
Uroš Štefelin, Jorg Zupan 
in Mojca Trnovec, voditelj-
ske vajeti pa so ponovno zau-
pali Sašu Staretu.

Med otroškimi pari, ki 
se bodo med seboj pome-
rili letos, najdemo kar štiri 
iz Gorenjske. Z OŠ Matije 
Valjavca Preddvor prihajata 
Janez Zibelnik in Žan Kern. 
Sta najboljša prijatelja, in 
kar je še posebno zanimivo: 
to sta bila že njuna očeta in 
prav tako njuna stara očeta. 

Janez in Žan kuhata, se 
družita ob koncih tedna in 
skupaj dopustujeta. Oba 
imata kužka, poleg kuhanja 
pa igrata še nogomet in pop-
ravljata traktorje. Žan pra-
vi, da ko bo velik, bo kmet, 

medtem ko Janez želi posta-
ti pravi kuhar in že razmiš-
lja o tem, da bo enkrat imel 
svojo gostilno. Iz podružni-
ce omenjene osnovne šole 
z Jezerskega pa boste lah-
ko navijali za Živo Rebolj 
in Zarjo Eržen. Petošolko 
in četrtošolko poleg kuhan-
ja druži še ljubezen do gim-
nastike, ki jo obe trenira-
ta. Ravno tako obe najra-
je skuhata rižoto. Živa sicer 
rada je špagete in ne mara 

brokolija, Zarja pa obožuje 
mango in pečenega piščan-
ca, ne mara pa bučk in peh-
trana. Pri Zarji vsako soboto 
jedo palačinke, Živina dru-
žina pa po skrivnem dru-
žinskem receptu pripravlja 
»štrudelj«. 

Z OŠ Ivana Groharja v 
Škofji Loki bosta kuhalnico 
vrteli Neja Frelih Oblak in 
Agata Čepelnik. Petošolki, 
ki sicer radi kuhata skupaj, 
če pa se spreta, se znata tudi 

pobotati. Obe sta nad kuha-
njem navdušili njuni mami-
ci, ki sta tudi odlični kuhari-
ci. Agata najraje pripravlja 
mafine, Neja pa zelenjavno 
pito po starem družinskem 
receptu. 

Aljaž Juntes in Katarina 
Krajnc pa sta kuharski par 
z OŠ Marije Vere iz Kam-
nika. Sta sicer zelo različ-
na, a dobra prijatelja. Živita 
v istem kraju, v istem bloku 
in se poznata že dolgo. Aljaž 

KUHARSKI ŠOVI IN GORENJCI
V nedeljo, 7. marca, ob 17.50 na Pop TV prihaja tretja sezona oddaje Mali šef Slovenije. Kmalu pa lahko 
pričakujemo tudi že prvi del sedme sezone kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenija. Gorenjci 
bomo med malimi velikimi kuharskimi mojstri navijali za kar štiri pare, v oddaji MasterChef Slovenija 
pa si bodo naziv najboljšega poskušali »prikuhati« trije predstavniki Gorenjske.

Žan Kern in Janez Zibelnik / Foto: Pop TV

Zarja Eržen in Živa Rebolj / Foto: Pop TV

Agata Čepelnik in Neja Frelih Oblak / Foto: Pop TV Aljaž Juntes in Katarina Krajnc / Foto: Pop TV

V novi sezoni oddaje MasterChef Slovenija bomo Gorenjci navijali za Dušana (skrajno 
desni), Ljubislava (tretji z desne, druga vrsta) in Natalijo (svetlolaska, zadnja vrsta). 
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Alenka Brun

D
unking Devils so 
domači akrobati 
svetovnega for-
mata. Nedvom-
no so svojevrst-

ni pionirji v svetu akrobatike. 
Tako v tujini kot doma nep-
restano navdušujejo z drzni-
mi podvigi, za katere mno-
gokrat oblikujejo in zgradi-
jo lastne rekvizite. Po najve-
čjem trampolinu na svetu in 
letečem trampolinu pod Sol-
kanskim mostom se »leteči 
vragi« vračajo z novim proje-
ktom: trampolinom na smu-
čeh. V svoji zadnji epizodi 
spletne serije DD Squad so 
se fantje in dekle odpravili 
na Jezersko in na smuči pos-
tavili trampolin. 

Ideja za trampolin na 
smučeh se je članom skupi-
ne porodila povsem sponta-
no, ko so med opazovanjem 
zimske idile pomislili, kako 
bi bilo, če bi trampolin pos-
tavili na smuči? Tega prej 
ni še storil nihče, Dunking 
Devilsom pa je misel takoj 
postala izziv. 

Kot vsak rekvizit, ki ga 
oblikujejo in sestavijo sami, 
je tudi trampolin na smu-
čeh terjal tehten razmislek. 
Za uspešno izvedbo projek-
ta so se povezali z različni-
mi partnerji, ki se uvrščajo 
v sam vrh na svojem podro-
čju delovanja. Polega Dan-
fossa, ki je bil s svojimi vred-
notami, inženirskimi nasve-
ti in mentorstvom vodilna 
sila projekta, so potrebova-
li še gibljive smuči, prila-
gojene neravnemu terenu, 

in zmogljiv avtomobil, ki bi 
uspešno vlekel trampolin po 
snežni podlagi. Svež sneg je 
namreč zaradi možnosti vdi-
ranja predstavljal potencial-
no težavo, ki pa so ji bili štirje 
pari Elanovih smuči modela 
Ripstick freeride in sloven-
ski avto leta Škoda Octavia 
iV z lahkoto kos.

»Najboljši občutki so ved-
no na začetku, ko nam uspe 
idejo iz glav preslikati v svet. 
Navdušenje, ki smo ga doži-
vljali, ko smo trampolin 

končno postavili na smuč-
ke in ga spustili po klancu, 
je neopisljivo. To je bil zago-
tovo eden boljših trenutkov: 
zavedanje, da stvar dela in 
da se dejansko peljemo na 
trampolinu! In to na smu-
čeh,« je bil navdušen član 
skupine Dunking Devils in 
akrobat serije DD Squad Jan 
Žnidaršič. Maks Veselko pa 
ga je dopolnil: »Trampolin 
na smučeh je naša domisli-
ca, ki je pred nami ni realizi-
ral še nihče, zato tudi ni bilo 

komponent, s katerimi bi 
trampolin pritrdili na smuči. 
Nalogo oblikovalca sem pre-
vzel jaz in ustvaril sistem, 
ki nam je omogočil uspeš-
no izvedbo projekta. Meha-
nizem je seveda moral izpol-
njevati kar nekaj tehničnih 
pogojev: nosilnost približ-
no pol tone, fleksibilnost in 
možnost rotacije ..., obenem 
pa je moral sistem zagotav-
ljati preprosto in hitro name-
stitev, ki ne poškoduje kon-
strukcije trampolina. Prav 

tako smo morali premiš-
ljeno izbrati element, ki bo 
povezoval trampolin z avto-
mobilom. Na začetku smo 
zaradi gibljivosti razmišljali 
o vrvi, v zadnjem trenutku pa 
smo se raje odločili za drog, 
ki je zaradi neravnega tere-
na prav tako moral omogo-
čati rotacije. Na koncu se je 
izkazalo za dobro, da smo se 
odločili za drog, saj bi sicer 
pri zaviranju trampolin hit-
ro končal v prtljažniku nove 
Škode …«

TRAMPOLIN NA SMUČEH

Skupina Dunking Devils je tokrat uganjala vragolije na Jezerskem. / Foto: arhiv skupine

 Vragolije in izzivi članom skupine rišejo nasmehe na 
obraze. Na Jezerskem so se mudili zadnji teden v januarju. 

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Čokolada

Sladek okus na jeziku.
Prečudovit vonj, ki premami te,
da upreti se mu ne moreš,
kos za kosom, vedno več hočeš.

Ne moreš ji reči ne, 
ker hitro zasvoji te. 
Lahko imaš navadno,
z dodatnim polnilom čokoladno,
jagodno, kremno, s karamelo.
Vsakega vrne v življenje veselo.

Lahko so bele, rjave,
temne, svetle.
Imajo svoje vonjave,
iz njih nove kreacije nastajajo, 
ljudje brez premisleka zanje denar zapravljajo.

Poceni ali ne, 
za čokolado se naredi vse.
Grem v trgovino, slaščičarno, 
v ta nebeški kraj, 
kjer izbire je za cel čokoladni raj. 

Oooh, kaj bi dala, da tam bi živela, 
se s čokolado vsak dan lepo imela,
čokoladna fontana moj vrt bi krasila,
vanj svoje čokoladne sanje bi ujela.

Neja Palo

Avtorica je pripisala: »Iskreno upam, da boste uživali v 
branju, tako kot jaz uživam v pisanju.« Vsekakor sem in 
tudi drugi boste zagotovo uživali ob branju o sladki čoko-
ladi. Meta

PESMI MLADIH
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Mateja Rant

E
no od znanj oziro-
ma veščin, ki naj bi 
jo otroci med odra-
ščanjem pridobi-
li, je tudi kuhanje. 

In obdobje dela na daljavo je 
bilo kot nalašč, da ta znanja 
praktično poglobijo,« je poja-
snila učiteljica Alenka Petri-
njak. Zato so za sedmošolce 
pripravili različne kulinarič-
ne izzive, ki so jih povezali z 
obravnavano snovjo v šoli. 

Med drugim so med šola-
njem na daljavo spoznava-
li starorimske gradbene in 
arhitekturne dosežke ter da 

je bila rimska cesta zgrajena 
v plasteh s posebnim vezi-
vom – rimskim betonom. 
Na podlagi tega je Alenka 
Petrinjak svojim učencem 
za izziv predlagala, da prip-
ravijo sladico, ki bo posne-
mala zgradbo rimske ceste. 
»Izziv sladice via septimae 
classis (cesta sedmega raz-
reda) so učenci lepo sprejeli 
in bili kulinarično ustvarjal-
ni. Nastale so čudovite, pred-
vsem pa slastne ceste sed-
mega razreda.« Pri kemiji 
so gorljivost različnih mate-
rialov prav tako preizkusili s 
pomočjo kulinaričnega izzi-
va, in sicer so pri peki kos-
tanja preverjali, kako gorijo 

zelišča, kostanjeve ježice, 
les in drugi posušeni deli 
rastlin. Naučili so se tudi, 
da bazičnost in kislost sno-
vi lahko določimo z lakmu-
sovim papirjem ali pa kar z 
vodo kuhanega rdečega zel-
ja. V izzivu, ki jim ga je zasta-
vila učiteljica Mateja Pucelj, 
so zelje dlje časa kuhali, nato 
vodo odcedili, pri čemer so 
spotoma spoznali še fizikal-
ni postopek ločevanja sno-
vi, potem pa s to vodo prei-
zkušali kislost in bazičnost 
različnih tekočin. Pri tem 
so nastale barvite raztopi-
ne. »Eksperimentiranje z 

rdečim zeljem so učenci lah-
ko zaključili s pripravo duše-
nega rdečega zelja za prilogo 
kosilu, tako da so dušenemu 
zelju dodali sol, kumino, kis, 
jabolko in med.« Pri lesore-
stvu pa so s pomočjo učite-
ljice Mete Šolar spoznali, 
da si lahko jabolko za mali-
co pripraviš tudi na izvirnej-
ši način. 

Učiteljice pa so si zamis-
lile kulinarično-botanični 
izziv tudi za bralce: pripravi-
te solato iz vseh delov rastlin 
– korenine, stebla, lista, cve-
tov, ploda in semena.

SLADKE NALOGE
Karantensko učenje na daljavo so se v gorenjski enoti Waldorfske šole Ljubljana odločili popestriti z 
malce drugačnimi domačimi nalogami, ki so bile tudi – užitne.

Via septimae classis – cesta sedmega razreda učencev 
gorenjske enote Waldorfske šole Ljubljana / Foto: arhiv šole

Barvite raztopine, ki so nastale pri kemijskih poskusih z 
rdečim zeljem / Foto: arhiv šole
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 odstotkov.  Za več informacij čim prej pokličite 
Tanjo na tel. št.:  040 514 975.
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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Alenka Brun

S
obotni televizijski 
šov, ki je letos tra-
jal debelo uro, je 
bil posvečen prip-
ravam Ane Soklič 

na Emo in Pesem Evrovizije, 
v njem pa so se poleg šestde-
sete obletnice prvega nasto-
pa nekdanje skupne države 
na Pesmi Evrovizije, ki je bil 
tudi slovenski, saj je bil avtor 
skladbe Neke davne zvezde 
legendarni vodja Big Banda 
RTV Ljubljana Jože Privšek, 
spomnili tudi drugih sloven-
skih nastopov na tem najve-
čjem glasbenem tekmovan-
ju v Evropi. 

Prisluhnili smo evrovizij-
skim skladbam iz preteklo-
sti, s pomočjo spletnih jav-
ljanj so se oglasile nekatere 
takrat še jugoslovanske pev-
ske zvezde in poklepetale z 
voditeljema letošnje Eme 
Nejcem Šmitom in Leo Sirk, 
srečo so Ani na velikem odru 
zaželele tudi mlajše genera-
cije. Letos mineva deset let, 
kar je na evrovizijski oder 
stopila Maja Keuc, dvajset, 
kar je zapela Nuša Deren-
da. Pevki imata lepe spomi-
ne na svoj nastop, obe pa sta 
bili presenečeni, kako hitro 
teče čas ...

Nizozemci imajo za letoš-
nji izbor za pesem Evrovizi-
je pripravljene kar štiri sce-
narije. Trenutno je aktua-
len načrt B, ki predvideva 

nastop izvajalcev v dvorani 
Ahoy v Rotterdamu, vendar 
pred manj številnim občin-
stvom. Prav tako bodo okrn-
jene spremljajoče dejavno-
sti izbora, treba pa bo stro-
go slediti predpisanim pro-
tikoronskim ukrepom. Med 
Emo 2021 so spregovorili 
nekaj tudi o tem, da obstaja 
možnost, da bi izbor izvedli 
na prostem. Voditelja sta iz 
vsega slišanega tako skleni-
la, da izbor zagotovo bo.

In tik pred koncem tokrat-
ne Eme, ki je bila drugačna, 
kot smo jih bili vajeni v pre-
teklosti, je Ana Soklič raz-
krila še novo skladbo Amen, 
s katero bo Slovenijo zas-
topala na letošnjem izbo-
ru za pesem Evrovizije. Pri 

produkciji skladbe, ki jo pre-
veva mogočen duh gospela, 
je sodelovalo več kot šestde-
set ljudi. Spoznali smo tudi 
soavtorje skladbe, na veli-
kem evrovizijskem odru pa 
bo pesem prvič predstavlje-
na v prvem predizboru 18. 
maja.

Skladba je v angleščini, v 
ekipi pa je tudi avtor mnogih 
uspešnic, ki je sodeloval na 
primer z Miley Cyrus. Pod 
Amen se namreč kot soav-
tor besedila podpisuje Char-
lie Mason, tudi avtor zma-
govalne evrovizijske skla-
dbe iz leta 2014 Rise Like a 
Phoenix v izvedbi Conchite 
Wurst. Žiga Pirnat je bil sku-
paj z Bojanom Simončičem 
tudi soavtor glasbe, poskrbel 

pa je še za aranžma pesmi. V 
ozadju je še izjemen zbor, ki 
ga vodi Dorian Holley, znan 
kot spremljevalni vokalist 
Michaela Jacksona, pri glas-
bi in besedilu pa je sodelo-
vala tudi Ana Soklič. Med 
Emo je o izkušnji snema-
nja spregovorila še članica 
omenjenega zbora Nayan-
na. Močan zvočni pečat je 
skladbi Amen vtisnil priz-
nani tonski mojster Tony 
Maserati, ki je zvočno obli-
koval posneto gradivo. Skla-
dba je nastala tudi v sodelo-
vanju s Simfoničnim orkes-
trom RTV Slovenija.

»Navdih za skladbo je obi-
čajno življenje samo. Veliko 
je stvari, ki me navdihujejo 
v življenju, in nekako črpam 
iz sladko-grenkega. Da je 
pesem nastala v tako elitni 
zasedbi, mi pomeni vse. To je 
bila moja dolgoletna želja, ki 
se mi je uresničila,« je o skla-
dbi povedala Sokličeva. Ob 
tem pa dodala, da so za njo 
vznemirljivi dnevi priprav na 
Emo 2021. »Bilo je zelo malo 
spanja, kar je normalno. Ob 
takih dogodkih je nemogoče, 
da bi bil umirjen, ker ti adre-
nalin tako divja po telesu, da 
se ne da opisati. Ampak raz-
položenje je super in res sem 
hvaležna celotni ekipi, ki se 
tako trudi.« 

Vse evrovizijske obože-
valce pa ponovno na Tele-
viziji Slovenija vabijo pred 
male zaslone konec maja, 
ko bo v Rotterdamu dve leti 

ANIN AMEN
Gorenjka Ana Soklič na tekmovanje za pesem Evrovizije odhaja s skladbo Amen. Finalna prireditev  
bo 22. maja 2021 v Rotterdamu.

Lea Sirk, Ana Soklič in Nejc Šmit so takole nagovorili 
gledalce pred televizijskimi sprejemniki. 

Ana Soklič je v soboto javnosti predstavila pesem Amen.

Na Jesenicah sta se 24. februarja 2021 poročila Žan Kava-
lar in Maruša Bedič.

Mladoporočenci

Delite tudi v letu 2021 osebno srečo ali obisk abrahama, 
občutja ob praznovanju srebrne ali zlate, morda celo žele-
zne poroke z bralci našega časopisa in tako presenetite, 
razveselite. Z objavo v Gorenjskem glasu lahko tako na 
unikaten način obdarujete slavljenca ali slavljenko, ustva-
rite zanimiv spomin. Svoje predloge in vprašanja lahko 
sporočite na elektronska naslova alenka.brun@g-glas.si 
in info@g-glas.si ali pokličete na telefonsko številko 041 
699 005.

Poroke, rojstva, obletnice ...

V kranjski porodnišnici se je v minulem tednu rodilo 21 
novorojenčkov, in sicer 15 dečkov in 6 deklic. Najtežji je bil 
deček s 4270 grami, najlažja pa deklica z 2770 grami. Na 
Jesenicah se je rodilo 8 dečkov in 6 deklic. Najtežji je bil 
deček, ki je tehtal 4260 gramov. Tudi najlažji je bil tokrat 
deček – tehtnica mu je pokazala 2980 gramov.

Novorojenčki

»Bovha«
Draga Tanja, upam, da vso to 
»covid situacijo« kolikor toli-
ko umirjeno preživljate, da se 
vam ni kaj hujšega zgodilo, da 
ostajate pozitivni, dobrovolj-
ni, delavni ... Nam je skupaj 
preživet čas brez večjih pre-
tresov šel naprej. Z možem, 
ki je precej vase zaprt, nama 
je uspelo čas lepo preživljati, 
zdaj se je pa spet začelo – na 
plan je prišla skopost, zaprl se 
je vase. Zanima me, ali nama 
bo uspelo to prebroditi. Sko-
post je lastnost, ki me spravlja 
ob živce. Vedno težje se sprav-
ljam nazaj v dober položaj. Se 
nas bo delo še držalo? Inve-
sticija? Ali hči dobi delo prek 
študenta? Ji bo uspelo? Hvala, 
ker vas imam, da se ob hudem 
lahko obrnem po lučko.
Hvala Bogu dokaj normalno 
preživljam to obdobje, vsi 

smo na istem in moramo 
ostati pozitivni v pravem 
smislu. Take situacije, ki se 
nam sedaj dogajajo, iz vsa-
kega človeka potegnejo na 
plano tiste prave lastnosti, 
ki jih je nemogoče skrivati za 
stalno. Taki smo, kot smo, 
eni taki in drugi drugačni. 
Na površje pridejo skrite 
napake in težko je igrati neko 
igro, ki v resnici ni naša. Sle-
dijo razočaranja kot v vašem 
primeru, saj nikakor ne 
morete sprejeti obnašanja 
partnerja. Strinjam se s tem, 
kar ste napisali, in to mora-
te prekiniti, seveda na lep 
način. V njem je strah, ki si 
ga ne zna razložiti, in samo 
v denarju vidi neko varnost. 
Ni narobe, da varčuje, ne 
sme pa varčevati pri druži-
ni. Čustva skriva zato, ker se 
sam v določenih stvareh ne 

znajde in se počuti nemoč-
nega, namesto da bi se z 
vami pogovoril. Vsak od nas 
bi se včasih najraje umaknil v 
jamo, in takrat potrebujemo 
roko, ki nam pomaga ven. 
Ne morete pa mu poma-
gati, če on tega noče. Že 
po naravi je bolj zaprt vase 
in ne mara govoriti o sebi, 
čeprav to še zdaleč ne pome-
ni, da je v duši slab, ker ni. 
Zna biti zelo srčen, ampak 
žal se premalo zaveda tistih 
drobnih stvari, ki pomenijo 
ogromno. Vse to vam vza-
me veliko energije, razum-
ljivo je, da tako ne more iti 
naprej. Ste pridni in delavni 
in zaslužite si vse dobrine. 
Ko naslednjič pride do navz-
križja, mu jasno povejte, da 
je to zadnjič in da poti nazaj 
ni. Moral bo dojeti, da je čas, 
da se spremeni. Drugače je 

vajin odnos iskren in dober, 
imata se rada in je res škoda, 
da s svojo skopostjo uničuje 
nekaj tako lepega. Na dolgi 
rok ne vidim, da bi se vajina 
zveza končala, se pravi osta-
ne samo to, da se spremeni. 
Le zavedati se mora sam, da 
na tak način ne more in ne 
sme več delovati. Odloči-
tev za investicijo je bila zelo 
dobra, saj se vam še naprej 
obeta uspešnost pri delu. 
Naročil bo vedno več, glede 
tega niso potrebne skrbi. Vse 
teče ustaljeno naprej. Hči bo 
dobila študentsko delo in 
tudi v prihodnosti je videti 
vse dobro. Uspela bo v tem, 
kar si želi. Tudi v ljubezni se 
ji je nekaj začelo dogajati. 
Imejte se radi in poskrbite 
najprej zase in šele potem 
za vse druge. Želim vam vse 
lepo in srečno.

po zadnjem evrovizijskem 
izboru znova potekalo tek-
movanje za pesem Evro-
vizije. Slovenska skladba 
Amen bo najprej tekmovala 

v prvem predizboru 18. 
maja. Če se bo uvrstila v prvo 
deseterico, pa jo bomo slišali 
še v evrovizijskem finalu 22. 
maja 2021. 
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                        + poštnina

14
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V knjigi vam razkrivamo 
koristne nasvete in 
postopke za domačo 
pripravo mlečnih 
izdelkov. Od najbolj 
preprostih, kot so 
kislo mleko, jogurt, 
kefir do zahtevnejših 
mehkih sirov v slanici, 
mocarele, sira za žar 
in drugih izdelkov iz 
smetane.
V knjigi je poleg cele 
palete navodil za 
izdelavo tudi več kot 
40 slastnih receptov 
za jedi, za katere so 
poleg drugih sestavin 
uporabljeni tudi 
mlečni izdelki.
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168 strani,17 x 23,5 cm, brošura

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si  

1. in 2. nagrada: dereze Veriga K. F., Lesce 
3. nagrada: knjiga 

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka,  
12. marca 2021, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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Erika Jesenko

KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lenc

Z avokadom užijemo najboljše beljakovine, ogljikove hidrate 
in maščobe. Slednje pomagajo zniževati nevarnost za nasta-
nek raka in srčnih obolenj, pomagajo celo pri hujšanju. Av-
okado je odličen sam, z nekaj kapljicami limoninega soka in 
malo soli, ter v namazih, sadnih in zelenih solatah, kot dodatek 
juhi, surovi zelenjavi in kuhanemu krompirju.

Namaz z avokadom

Potrebujemo: zrel avokado, 2 stroka česna, sok pol limone, svež 
peteršilj, sol in poper.

Avokado po dolgem razpolovimo in izluščimo koščico. Sad-
no meso z žlico odstranimo iz lupine in jo damo v skledo. 
Pokapamo ga z limoninim sokom, dodamo stisnjen česen in 
gladko obdelamo s paličnim mešalnikom ali z vilicami. Peter-
šilj umijemo, drobno nasekljamo in dodamo pireju. Po okusu 
solimo in popramo. Če želimo bolj pikantno, dodamo malo 
čilija. Namaz namažemo na kruh ali ga uporabimo kot prilogo h 
kuhani zelenjavi, pečenemu mesu, ocvrtim ali kuhanim jajcem.

Nadevan avokado

Potrebujemo: 2 zrela avokada, 150 g graha, 2 žlici limoninega 
soka, 100 g rakcev (iz kozarčka ali zamrznjenih), 100 g ricotte 
ali kremnega sira, svež peteršilj, sol in poper.

Odcedimo grah iz pločevinke ali zavremo vodo, v krop stre-
semo zamrznjen grah, ga kuhamo 5 minut in nato odcedimo. 
Avokada razpolovimo in odstranimo kočici. Sadno meso z 
žlico izdolbemo iz lupine, vendar pazimo, da ostane ozek rob. 
Damo ga v skledo, pokapamo z limoninim sokom, dodamo 
kremni sir in vse skupaj dobro pretlačimo z vilicami. Rakce iz 
kozarca splaknemo z mrzlo vodo in odcedimo, zamrznjene 
pripravimo po navodilih. Peteršilj umijemo in potrgamo listke. 
Nekaj jih prihranimo za okras, preostale pa na drobno sesek-
ljamo in primešamo pireju. Solimo, popramo in vmešamo še 
grah in rakce. Nadev razdelimo v izdolbene avokadove polovi-
ce. Okrasimo s peteršiljem in postrežemo z ajdovim kruhom.

Testenine z avokadom v solati

Potrebujemo: okrog 150 g poljubnih testenin (polžki, svedrčki, 
metuljčki), 2 avokada, 225 g kisle smetane Mileram, 2 paradižni-
ka, strok česna, žličko trsnega sladkorja, žličko nastrgane lupine 
bio limonine, limonin sok, svež peteršilj, sol in kajenski poper.

Na ogenj pristavimo lonec z vodo, v kateri skuhamo testenine. 
Medtem operemo peteršilj, potrgamo listke in jih nasekljamo. 
V kislo smetano vmešamo sladkor in na drobno nasekljan če-
sen. Paradižnika operemo, razrežemo na četrtine, odstranimo 
semena in narežemo na drobne kocke. Avokada razpolovimo, 
odstranimo koščici, olupimo in meso prav tako narežemo 
na majhne koščke. Narezan paradižnik, avokado, peteršilj in 
limonino lupino primešamo v kislo smetano, nato dodamo 
še kajenski poper, sol in limonin sok. Skuhane testenine pre-
lijemo z mlačno vodo in dobro odcedimo. Nato jih damo v 
veliko skledo, po njih prelijemo pripravljeno solato – polivko 
in vse skupaj dobro premešamo.

Ovsene rezine z jabolki
Ovsene rezine z jabolki so 

krasen posladek za po kosi-
lu ali za malico. Jabolka na-
redijo rezine sladke in soč-
ne, medtem ko ovseni kos-
miči poskrbijo za hrustljavo 
strukturo, obenem pa pre-
prečijo prekomeren porast 
krvnega sladkorja.

Za pripravo ovsenih rezin 
z jabolki potrebujemo: za te-
sto: 250 g pšenične moke, 
160 g ovsenih kosmičev, 1 
poravnano žličko cimeta, 
220 g masla sobne tempera-
ture, 1 pecilni prašek, 150 g 
sladkorja, 1 vaniljev sladkor, 
ščep soli; za nadev: 3 srednje 
velika jabolka, 3 žlice limoni-
nega soka, pol žličke cimeta, 
1 žlico sladkorja, 30 g rozin.

Jabolka olupimo, jim od-
stranimo semena ter jih na-
režemo na tanjše rezine. Po-
kapljamo jih z limoninim 
sokom ter posujemo s slad-
korjem in cimetom.

Za pripravo testa sku-
paj zmešamo moko, ovse-
ne kosmiče, cimet, pecil-
ni prašek, sladkor, vaniljev 
sladkor in sol. Dodamo na 
kocke narezano maslo in 
vse skupaj zgnetemo v te-
sto. Tretjino testa postavi-
mo v hladilnik, ostalo te-
sto pa razporedimo po sre-
dnje velikem namaščenem 
pekaču. Z rokami ga pri-
tisnemo ob dno, da se te-
sto sprime. Po celotni po-
vršini ga z vilicami večkrat 

prepikamo. Pekač postavi-
mo za 15 minut v pečico, 
ogreto na 180 °C. Po tem 
času pekač vzamemo iz pe-
čice in po na pol pečenem 
piškotnem dnu razpore-
dimo jabolčni nadev. Pot-
resemo z rozinami in po 
vrhu nadrobimo preostalo 
testo, ki smo ga prej shrani-
li v hladilniku. Pekač pos-
tavimo nazaj v pečico za od 
30 do 40 minut.

Nasvet: Za bolj polnovr-
edno različico pite upora-
bimo polnozrnato moko, 
vmes pa lahko vmešamo še 
nekaj mletega lanenega se-
mena. Pito postrežemo hla-
dno ali še toplo z žlico grške-
ga jogurta.

Milena Miklavčič

»… V 'skladišče masiv-
nega lesa', ki je moral biti 
moj dom, je 8. marca, rav-
no na dan žena, posijalo 
sonce. Rodila se je hčerka, 
Katja. Vse hude reči so bile 
pozabljene, kajti v naročju 
sem držala največji zaklad, 
ki mi ga je podarilo življe-
nje. Oba z Gregorjem sva 
bila presrečna …«

Romana se spominja, da 
je imelo domače mizarstvo 
kar dobre prihodke. Žal sta 
tast in tašča ravnala z denar-
jem zelo po domače. Gregor 
ni bil niti v delovnem raz-
merju, enkrat mesečno mu 
je dal oče nekaj žepnine, češ 
za vse ostalo pa z mamo 'po-
skrbiva'.

»Ko sem izvedela za to do-
mačnost, sem vztrajala, naj 

dobi Gregor redno zaposli-
tev. Spet je bilo vse narobe! 
Tašča mi je metala v obraz, 
če ni dovolj, da jo kradem 
jaz, sedaj že vztrajam, da jo 
bo kradla tudi država. Spet je 
posegla vmes usoda. Tasta je 
nekdo prijavil, da posluje po 
domače, brez računov. Priš-
la je inšpekcija in se zgrozi-
la nad poslovanjem na črno. 
Tast je moral plačati zelo vi-
soko denarno kazen, urediti 
pa je moral tudi vse potrebno 
okoli sinove zaposlitve. Sov-
raštvo, ki ga je tašča čutila do 
mene, se je od zdaj še stop-
njevalo. Tudi meni ni bilo 
lahko. Živela sem v stano-
vanju, ki ga je ona opremila. 
Dušilo me je na vsakem ko-
raku. Še zmeraj nisem bila v 
službi, delala sem na kmeti-
ji in skrbela za hčerko. Dan 
je bil dnevu enak, bila sem 
mlada, a po videzu sem bila 
podobna starki. Z možem 
sva se bolj malo videla, saj 
je moral delati po cele dne-
ve, da je z neplačanimi nadu-
rami 'odslužil' prispevke, ki 
jih je računovodkinja odva-
jala državi. Tudi on je posta-
jal tih in zelo žalosten.

Potem pa je zbolela sva-
kinja Angelca. Med nama 
ni bilo kakšne posebne ke-
mije, saj je ni bilo niti med 
bratoma. Vsi smo namreč 
vedeli, da tašča najlažje ko-
mandira sinove, če so med 
seboj sprti. Preveč dela sem 
imela sama s seboj, da bi ho-
dila na obiske k svakinjama! 
A bolezen naju je povezala 
med seboj! Hvala Bogu. Po 
obsevanjih in kemoterapiji 
je bila zelo slabotna, izgu-
bila je zobe, vsako voljo do 
življenja. Želela je samo še 
umreti. Gregorjev najsta-
rejši brat – njen mož – ni bil 
dober do nje. Izvedela sem, 
da je že prej, ko je bila še 
zdrava, skakal čez plot, kar 
je prišla iz bolnišnice, pa 

je že kar javno hodil krotit 
svoje hormone k neki brez-
častni ženski. Ki se je s tem, 
da ga 'tolaži', celo hvalila.

Šele po osmih letih, kar 
sem bila pri hiši, sem sva-
kinjo začela bolje spoznava-
ti. Tudi ona je imela za se-
boj težko kalvarijo. Morda 
še hujšo, kot je bila moja. 
Ne nazadnje je bila prva od 
treh snah, ki je tašči 'ukrad-
la' njeno 'lastnino'. Mož ji ni 
čisto nič stal ob strani. Tašča 
se je je vsakič, ko sta se sre-
čali, lotila s svojim ostrim, 
zlobnim jezikom. Tudi laži, 
ki jih je ponavljala o Angel-
ci, so se z leti spremenile v 
suho zlato. Vaščani pa so 
zaradi ljubega miru, pa tudi 
zato, ker niso želeli, da bi se 
tašča vtikala vanje, Angelci 
obrnili hrbet.

''Pazi nase in na hčerko 
Katjo!'' mi je zabičala, pre-
den je umrla. Njen mož se je 
prikazal šele naslednji dan 
… Sinova, ki sta študirala v 
Ljubljani, pa prav tako.

Do neljubega dogodka je 
prišlo na pogrebu. Tašča je 
zahtevala, da gredo vsi trije 
z njo, dva na eni strani, eden 
na drugi. Gregor je ni ubo-
gal, čeprav mi je rekla: ''Pra-
sica, boš že videla.''

Ko smo se udeležili maše, 
je sedela v prvi klopi, kot bi 
želela biti vsem vernim in 
nevernim za zgled dobrote 
in žalovanja.«

Romana je prepričana, da 
bi bilo marsikaj drugače, če 
bi bilo ljudem kaj mar. To je 
večkrat ponovila. Sovašča-
nom so bili, po njenem, po-
membnejši mir, dobroso-
sedski odnosi, lastne koristi, 
kot da bi kdaj zastavili dobro 
besedo za taščine 'žrtve'. Vsi 
so vedeli, kakšna je, menda 
tudi njena mama ni bila dos-
ti boljša, a ji nihče ni nikoli 
namignil, da bi lahko bila do 
snah bolj človeška.

»Še najbolj se ji je upiral 
Gregor. Sploh po tem, ko je 
zbolela še druga snaha. Rak 
ščitnice. Diagnoza ni bila 
smrtonosna, vsaj to! Tisti te-
den, ko je ostala na Onkolo-
škem zaradi radioaktivne-
ga joda, sem pazila na nje-
no vnukinjo. Bila je zlat ot-
rok, a zelo prestrašen. Ko je 
na dvorišču zagledala taščo, 
se je privila k meni in zače-
la jokati. Zakaj točno, nisem 
mogla izvleči iz nje.

''Upam, da nisi zdaj ti na 
vrsti!'' mi je rekla svakinja, 
ko se je vrnila iz bolnišni-
ce. Kar zmrazilo me je. Sem 
res?!

Na srečo je bolezen 
streznila njenega moža. Ni 
bil več tako grob in surov do 
nje kot prej. Ker je bila kljub 
žalostni usodi, ki jo je dole-
tela, zelo klepetava, sem pri 
njej o Novakovi družini izve-
dela marsikaj. Svakinja mi je 
pojasnila, da se je na doma-
čiji že med vojno dogajalo 
marsikaj, taščina mama pa 
je menda enega od otrok sre-
di zime v sami srajčki pos-
tavila pred vrata, da je zmr-
znil. Pri hiši ni bilo nikoli al-
kohola, še manj kakšnih iger 
na srečo, bila pa je velika gra-
bežljivost. Za mišjo dlako bi 
prodali sebe in tudi bližnje. 
Povedala mi je tudi, da med 
opravljivci še zmeraj krožijo 
govorice o tem, kako je tašča 
izbirala ženina. Menda je iz-
brala tistega, ki je imel samo 
še enega brata, ker se je na-
dejala, da bosta zato lahko 
več podedovala. Po tistem, 
ko se je rodil še Gregor, je na 
glas izjavila, da 'zapira štacu-
no' pa da je vrgla stran tudi 
ključe. Kako si je tešil spol-
ni nagon tast, se pa ni dosti 
vedelo. Ženo je v vsem ubo-
gal in si ni upal niti pomisli-
ti na kakšne obiske pri bolj 
voljnih ženskah.« 

(Konec prihodnjič)

Tašča, ki je pokopala mojega moža, 2. del

Dediščina, ki mi je dala moč

usode
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desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Torek
2. 3.

–1/13 °C

Nedelja 
7. 3.

–4/6  °C

Sreda 
3. 3.

Četrtek
4. 3.

Petek
5. 3.

Sobota
6. 3.

–1/14 °C 0/12 °C –1/8 °C –4/4 °C

Ponedeljek 
8. 3.

Torek
9. 3.

Sreda
10. 3.

Četrtek
11. 3.

–3/8  °C –1/7  °C 0/9  °C 0/12  °C

Mesar-prodajalec, m/ž (poslovne enote v gorenjski regiji) 
Pričakujemo: veselje do dela z ljudmi in komunikativnost, prilagodljivost, zane-
sljivost ter želja po timskem delu, delovne izkušnje na podobnih delovnih mes-
tih, dobro znanje slovenskega jezika, računalniško pismenost. Eurospin Eko, d. o. 
o., Renški Podkraj 64, 5292 Renče. Prijave zbiramo do 11. 3. 2021. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Plastikar/montažer, m/ž (Lesce) 
Naloge: detajlna priprava delovnega mesta, poznavanje izdelkov, polizdelkov ter 
materialov, manipulacija s predmeti dela na krajših razdaljah (posamezno ali v sku-
pinah), priprava materiala za potrebe dela v proizvodnem procesu (polizdelki, vla-
kna, smole, kiti) ... AMT Projekt, d. o. o., Petrina 11, 1336 Kostel. Prijave zbiramo do 
13. 3. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Mizar/monter, m/ž (Kranj in montaža po Sloveniji) 
Zaradi širitve proizvodnje iščemo novega sodelavca za montažo pohištva, izdela-
nega v naši mizarski delavnici, in za delo v delavnici. Mizarska delavnica je v Kranju. 
Redno izplačilo plač in regresa, dolgoročno sodelovanje, dinamično delo v uspe-
šnem podjetju. Mizarstvo Alič Darko Alič, s. p., Kidričeva cesta 33e, 4220 Škofja Loka. 
Prijave zbiramo do 28. 3. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (po Sloveniji) 
Za delo prodajalca v naših prodajalnah Alpina v Kamniku, Ljubljani – BTC in Ljublja-
ni – Mercator Šiška iščemo komunikativne, dinamične in samoiniciativne kandida-
te. Alpina, d. o. o., Žiri, Strojarska ulica 2, 4226 Žiri. Prijave zbiramo do 28. 3. 2021. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Šenčur) 
Podjetje Jurčič & Co., d. o. o., je družinsko podjetje, ki z več kot dvajsetletnimi izku-
šnjami na področju mednarodnega cestnega prevoza, najsodobnejšimi tovorni-
mi vozili in lastnim servisiranjem vozil zagotavlja zanesljive dostave blaga po Evro-
pi. Za delo v skladišču iščemo energičnega in pozitivno naravnanega skladiščnika. 
Jurčič & Co., d. o. o., Poslovna cona A 45, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 4. 3. 2021. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Monter in serviser klimatskih naprav, hladilnih sistemov, m/ž (Kranj) 
Opis delovnega mesta: montažo klimatskih naprav – split sistemov, toplotnih čr-
palk, servis prezračevalnih, ogrevalnih in hladilnih naprav, priklop in vezava stikal 

ter avtomatike. Klima Belehar prezračevanje in klimatizacija, d. o. o., Savska Loka 
21, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 28. 3. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Rateče - Planica) 
Pričakujemo: IV. ali V. stopnjo izobrazbe, zaželene izkušnje z delom v trgovini oz. 
izkušnje z delom z ljudmi (npr. gostinstvo, turizem), visoko razvite komunikacij-
ske in medosebne veščine, zanesljivost, odgovornost in vestnost pri opravljanju 
dela, pozitivno naravnanost in ustrežljivost v odnosu do strank. Mlinotest, d. d., To-
varniška cesta 14, 5270 Ajdovščina. Prijave zbiramo do 28. 3. 2021. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Električar-vzdrževalec, m/ž (Sovodenj, občasno Cerkno) 
Pričakujemo: poklicno/srednjo izobrazbo elektro smeri, izkušnje niso pogoj, ročno 
spretnost, delo v timu in timsko naravnanost, natančnost in zanesljivost prilagodlji-
vost glede delovnega časa in vrste dela. STPS, d. o. o., Koprivnik 50, 4225 Sovodenj. 
Prijave zbiramo do 27. 3. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec pohištva, m/ž, krajši delovni čas 30 ur/tedensko (Kranj) 
Pričakujemo: najmanj V. st. strokovne izobrazbe ekonomske, komercialne ali dru-
ge ustrezne smeri, smisel in željo za delo s kupci, orientiranost k rezultatom, pozi-
tivno naravnanost in kooperativnost, angažiranost in radovednost, zaželene so iz-
kušnje na področju prodaje pohištva. Mömax LES-MMS trgovska družba, d. o. o., 
Cesta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 18. 3. 2021. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Vrtnar-prodajalec, m/ž (Radovljica in Dorfarje) 
Medse sprejmemo dva nova sodelavca za delovno mesto vrtnar-prodajalec. Priča-
kujemo znanje in izkušnje z enakega/primerljivega delovnega mesta. Delo bo po-
tekalo v Vrtnariji Antolin, PE Radovljica, (eno delovno mesto) in v Vrtnariji Antolin 
Dorfarje (drugo delovno mesto). Zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljša-
nja za nedoločen čas. Vrtnarstvo Antolin, d. o. o., Dorfarje 20, 4209 Žabnica. Prijave 
zbiramo do 20. 3. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Carinski referent, m/ž (Brnik) 
Vaše naloge in odgovornosti na delovnem mestu: strokovno-administrativna pod-
pora pri uvoznih in izvoznih carinskih postopkih, upravljanje s carinsko dokumen-
tacijo (evidence, poročila) v okviru uveljavljenih standardov, carinske in finanč-
ne zakonodaje, delovanje v skladu z zakonodajo in dovoljenji DHL Express ... DHL 
Express (Slovenija), d. o. o., Špruha 19, 1236 Trzin. Prijave zbiramo do 26. 3. 2021. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Vpenjalec na stiskalnicah, m/ž (Kamnik) 
Delovne naloge: prevzem orodji v priročnem skladišču, nastavitve in menjave 
orodji po zahtevah tehnološke dokumentacije, nadziranje in pravočasna menja-
va orodji, skrb za nemoteno in varno delovanje strojev in naprav, odpravljanje za-
stojev na orodjih, strojih in napravah, nadzorovanje poteka procesa in predlaga-
nje izboljšav, izvajanje kontrolnih meritev po kontrolnem planu ... DOM-Titan, d. 
d., Kovinarska cesta 28, 1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 15. 3. 2021. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

STYRIA DIGITAL MARKETPLACES, d.o.o., Verovškova ulica 55,  
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (1200+)  
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com

MojeDelo.com

Nagrajenci križanke z geslom ČOKOLADA JE KRALJICA SLA-
DIC, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu, 9. februarja 2021, 
so: Vera Babnik iz Kranja in Damjan Demšar iz Gorenje vasi, ki 
prejmeta 1. nagrado in 2. nagrado, dereze -  Veriga K.F., Lesce ter 
Andreja Meglič iz Tržiča, ki prejme 3. nagrado, knjigo.

Nagrajenci križanke z geslom OTROCI RADI KUHAJO SLASTNE 
JEDI, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu, 12. februarja 
2021, so: Aleksander Pertovt iz Žirovnice in Alojz Hostnik iz 
Tržiča, ki prejmeta 1. nagrado in 2. nagrado, dereze -  Veriga 
K.F., Lesce ter Eva Dolžan iz Lesc, ki prejme 3. nagrado, knjigo.

Nagrajencem čestitamo!

RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

2. 3. tor. Janja   6.40 17.50

3. 3. sre. Martin   6.38 17.52 

4. 3. čet. Kazimir   6.36 17.53 

5. 3. pet. Janez   6.34 17.55

6. 3. sob. Nika   6.32 17.56

7. 3. ned. Tomaž   6.30 17.57

8. 3. pon. Janez, dan žena  6.29 17.59

Vstopite in spoznajte temno plat življenja  
nekaterih Gorenjcev v preteklosti.

Sprehodite se med gorenjskimi tatovi in vlomilci, 
rokovnjači in berači, potepuhi in prostitutkami. 
Posebej poskrbite za zaščito pred nalezljivimi  
boleznimi. Zaščitna maska je obvezna. Hodite 
previdno, kajti nesreča nikoli ne počiva. Denarja 

ne ponarejajte, ogled razstave je brezplačen.

Se vidimo, orožnik že čaka vaš varen prihod.
Pričakujemo vas do konca marca 2021.
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Suzana P. Kovačič

Tržič – Pomlad že trka na vra-
ta in nas opominja tudi na 
bližajoče se gregorjevo. V Tr-
žiču ga bodo letos zaradi epi-
demije covida-19 zaznamo-
vali nekoliko drugače. Od 5. 
marca bodo gregorčki, ki so 
jih ustvarjali otroci v Vrtcu 
Tržič, razstavljeni v izložbah 
tržiških lokalov in v Galeriji 
Atrij Občine Tržič. Ob njih 
si bo v Galeriji Atrij mogoče 
ogledati še gregorčke iz zbir-
ke Tržiškega muzeja, tok-
rat predvsem tiste, ki se tako 
ali drugače dotikajo dedišči-
ne Kurnikove hiše. Na mo-
stu, ki čez Tržiško Bistrico 

povezuje stolpnico in občin-
sko stavbo, bodo na ogled pa-
noji z vsebinami, ki opozar-
jajo na tradicijo praznovanja 
gregorjevega, člani Kultur-
no-umetniškega društva Na-
četa paleta pa bodo poskrbe-
li, da bo Tržič na gregorjevo 
videti drugače kot druge dni 
v letu. Gregorčki bodo zapla-
vali tudi v virtualni strugi, ki 
so jo pripravili v tržiškem 
vrtcu in si jo lahko ogleda-
te ter ji priložite fotografi-
jo svojega gregorčka. Tradi-
cijo gregorjevega boste lah-
ko odkrivali tudi s pomočjo 
reševanja zabavnih izzivov v 
zloženki, ki so jo pripravili v 
Vrtcu Tržič. 

V Tržiču se pripravljajo na 
praznovanje gregorjevega

Kranj – Kdo je tako lepo izdolbel luknji v drevesno deblo, kot 
kaže fotografija? Ni bil mojster z dletom v roki, ampak majhne 
zveste prebivalke gozdov – žolne, ki imajo namesto dleta močan 
kljun z ostro konico, s katerim dolbejo v deblo. Po deblih stikajo 
za hrano, v lesu pa si tudi izdolbejo dupline za gnezdenje.

Gozdne mojstrice z ostrim kljunom

Kranj – Deževno vreme v prihodnjih tednih bo spodbudilo 
spomladanske selitve dvoživk, ki pri tem lahko prečkajo tudi 
ceste, zato na številnih lokacijah v Sloveniji, te so tudi na 
Gorenjskem, prihaja do množičnih povozov. V sodelovanju 
s številnimi deležniki so sodelavci projekta Life Amphicon – 
Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov prvič pripra-
vili letni pregled stanja dvoživk na cestah in izvedenih varstve-
nih ukrepov na državnem nivoju. Rezultati so predstavljeni 
v novičniku Regljač, kjer so zbrani tudi napotki za sezono 
spomladanskih selitev dvoživk, ki je pred vrati. V letu 2020 
se je po poročanjih koordinatorjev akcij prenašanja dvoživk 
čez cesto udeležilo več kot petsto prostovoljcev. Na tridesetih 
lokacijah na skoraj petdesetih kilometrih cest je bilo zabeleže-
nih več kot 82 tisoč živih in povoženih dvoživk.

Prvič pripravili letni pregled stanja dvoživk 

Kranj – Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmečki glas 
in časnik Finance s portalom Agrobiznis so sklenili lansko 
akcijo S kmetije za Vas, s katero predstavljajo in nagrajujejo 
kmetije, ki izvirno, domiselno in učinkovito promovirajo in 
tržijo svoje pridelke, izdelke in (turistične) storitve. V akciji 
je sodelovalo 18 kmetij, med njimi tudi kmetija Pr' Leskovc 
iz Stare Oselice, turistična kmetija Šenkova domačija z Zgor-
njega Jezerskega in kmetija Pr' Černet iz Verja pri Medvodah.

Sklenili akcijo S kmetije za Vas

Vas zanima, kako 
je naše telo 
videti od znotraj? 
Odgovore boste 
našli v knjigi, ki na 
poljuden način 
razkriva sestavo 
in delovanje 
našega telesa. 
Izvedeli boste 
kako lahko naše 
telo neumorno 
deluje vse naše 
življenje. Knjiga 
vsebuje zavihke, 
prosojnice in 
“kolo” za lažjo 
predstavo. 
Zanimivo in 
poučno hkrati! 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

14,80Redna cena knjige je 18,50 EUR. Če knjigo kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le 

EUR
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

od 17. 2. do 3. 4. 2021
www.brezalkohola.si

Moja poteza
V znamenje solidarnosti  

z vsemi, ki trpijo  
zaradi alkohola.
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V knjigi Sladko 
je raj boste našli 
53 preprostih 
receptov za 
presne in pečene 
slaščice na 
rastlinski osnovi iz 
vsem dostopnih 
sestavin, ki vas 
bodo popeljale 
v raj. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

15112 strani

EUR

MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
E: malioglasi@g-glas.si

 Male ogla se spre je ma mo:  
za ob ja vo v petek do srede  
do 14. ure in za ob ja vo  
v to rek do petka do 14. ure!  

De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek, 
petek nep rekinjeno  
od 8. do 15. ure, sreda od  
8. do 16. ure, sobote, nedelje 
in prazniki zaprto.

Poslovila se je 

Ana Markuta
upokojenka Temeljnega sodišča v Kranju, enote v Kranju 

Svojo sodelavko bomo ohranili v lepem spominu. 

Okrožno sodišče v Kranju 

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

RENAULT Espace 1.9 disel, letnik 
2007, registriran celo leto, ugodno, 
tel.: 068/177-277 
 21000477

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

ZIMSKE gume za R Berlingo, na že-
leznih platiščih HP2 205 65 R15, tel.: 
041/694-938 21000354

STROJI IN ORODJA
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, motor 
6 W, 1 x 1 m, miza na kolesih, tel.: 
030/914-740 21000460

GRADBENI  
MATERIAL
KUPIM

ODKUPUJEMO  kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9 
- 11 m (tudi neobeljene). SES, d. o. 
o., Opekarska ul. 22, Maribor, 0, tel.: 
041/865-596 21000411

KURIVO
PRODAM

SUHA mešana drva, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 
 21000370

SUHA bukova drva, metrska, ceplje-
na, 20 m3, cena 50 EUR/m3, tel.: 
031/348-960 21000479

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430  
 21000315

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

MALTEŠKI križec iz leta 1913, lepo 
ohranjen, vse original, tel.: 068/194-
341 21000458

TAPISERIJE, unikati, tema tarot, 22 + 
6 izdelkov. Ocena vrednosti: 105.000 
EUR, tel.: 040/567-544 21000249

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

TROSILEC umetnega gnojila 500 kg 
Creina, tel.: 041/287-901 
 21000457

KUPIM

TRAKTOR, traktorski mulčar, frezo, 
trosilec za gnoj in ostale priključke, tel.: 
031/555-083 21000478

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI in krmni krompir bel in rdeč 
ter koruzo, tel.: 040/355-865 
 21000455

JEDILNI in krmni krompir: sora, desi-
re, slavnik, diva, daifla, tel.: 041/971-
508 21000480

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo in KG piščanci za dopitanje. 
Pripeljemo na dom, Matej Bulovec 
s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, tel.: 
041/710-113 21000471

BIKCE čb, različnih starosti, tel.: 
041/691-243 21000462

KUNCA - lisca, starega 6 mesecev, 
lep, tel.: 051/819-044 
 21000456

RJAVE jarkice v začetku nesnosti, Sta-
nonik, Log 9, Škofja Loka, tel.: 04/51-
85-580, 041/694-285 21000461

TRI bikce, stare 3 tedne, tel.: 
040/728-264 21000465

VEČ brejih krav čb, dobre mlekarice, 
tel.: 041/275-447 21000464

PODARIM

STARE kokoši nesnice, tel.: 041/337-
678 21000463

OSTALO
PRODAM

SENO refuzo 1.500 kg in zimske gume 
za VW Polo, na železnih platiščih, tel.: 
041/694-938 21000355

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

AGRARNA skupnost Zasip, za pašno 
sezono 2021, išče pastirja (pastirico) 
na planini Spodnja in Zgornja Krma. 
Kandidati naj pisne prošnje  pošljejo na 
naslov: Agrarna skupnost Zasip, Sebe-
nje 17, 4260 Bled, do 20.3.2021  
 21000466

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 21000475

Rezultati 17. kroga  
– 28. februar 2021

1, 7, 15, 23, 29, 31, 38 
in 20

Loto PLUS: 8, 9, 11, 13, 
14, 22, 36 in 26

Lotko: 2 8 2 3 7 2

Sklad 18. kroga za  
Sedmico:  

1.350.000 EUR
Sklad 18. kroga za PLUS: 

2.010.000 EUR
Sklad 18. kroga za Lotka: 

1.010.000 EUR

LOTO

ADAPTACIJE hiš in stanovanj, urejanje 
dvorišč, fasade, ometi, izkopi, dimniki, 
... LEARD d.o.o., Pivka 11, Naklo, tel.: 
041/583-163 21000476

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53/a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 21000472

RAZNO
PRODAM

CISTERNO za olje, vodo ali nafto, po 
simbolični ceni, 3.600 l, možna dosta-
va na dom, tel.: 031/308-540  
 21000459

 

www.gorenjskiglas.si 

OSMRTNICA

V 102. letu starosti nas je zapustil naš ljubljeni oče, dedek in 
pradedek

Ivan Mali
krojaški mojster z Letenic

Slovo od dragega pokojnika bo v četrtek, 4. marca 2021, ob 16. uri 
v družinskem krogu na pokopališču v Goričah. 
Žara bo v poslovilni vežici od 9. ure dalje.

Žalujoči: Andrej, Alenka in Marija z družinami

Tiho sedaj si odšel, 
kot lepa misel, ki mine 
in nam pusti le spomine.

Aktualna zgodba 
govori o deklici Miji, 
ki išče odgovore na 
vprašanja, povezana 
z virusom, nanje 
pa ji odgovori prav 
on - virus! Knjiga 
kartonka poleg 
pisanih ilustracij 
vsebuje številne 
zavihke za dodatno 
motivacijo otroka 
in razumljivo 
razlago o prenosu 
in zaščito pred 
virusi. Primerno za 
predšolske otroke 
in učence prve 
triade.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

7,45Redna cena knjige je 14,90 evrov, na 
Gorenjskem glasu jo lahko kupite s 50 % 
popustom, zato boste zanjo odšteli le

EUR

V knjigi najdete 
recepte za res 
okusne jedi iz pese, 
sladkega krompirja, 
korenčka, 
pastinaka, hrena, 
koromača, zelene, 
redkvice, črne 
redkve, repe in 
kolerabe.
»Naj bo več kot 
60 receptov v 
knjigi, ki je pred 
vami, navdih za 
odkrivanje slastnih 
dobrot iz korenin!« 
pravi Barbara 
Remec.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

15
EUR

Število strani: 152  / Mere: 17 x 23 cm,  
trda vezana    

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i



24 Gorenjski glas
torek, 2. marca 2021

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK

–2/11 oC

–5/11 oC

1/17 oC

3/15 oC

1/14 oC

–2/13 oC

1/13 oC

5/16 oC

–1/14 oC

0/14 oC

–2/14 oC

–3/12 oC

–2/13 oC

–2/13 oC

–4/15 °C –3/14 °C–2/13 °C

Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod možna nizka 
oblačnost. Jutri bo jasno in čez dan nekoliko topleje. Tudi v 
četrtek bo sončno, proti večeru pa bo oblačnost od zahoda 
naraščala. Pihal bo zahodnik.

Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Tekmova-
nje »I Feel Slovenia Svetov-
ni pokal v teku na smučeh 
in biatlonu športnikov in-
validov, Planica - Kranjska 
Gora«, poteka med 2. in 10. 
marcem. Udeležuje se ga 
približno 120 športnikov s 
spremljevalnim osebjem, ki 
prihajajo od vsepovsod: Ar-
gentine, Avstralije, Brazili-
je, Hrvaške, Francije, Itali-
je, Koreje, Nemčije, Poljske, 
Rusije, Ukrajine, Švice, 
Amerike. Prvič nastopa tudi 
predstavnica Slovenije, mla-
da tekačica Tabea Dolžan.

Glavni organizator Hit Al-
pinea se je zahtevne naloge 
lotil v sodelovanju z Nordij-
skim centrom Planica, kjer 
v šestih tekmovalnih dneh 
potekajo vsa tekmovanja, od 
tega tri dni v teku na smučeh 
in tri dni v biatlonu. Športni-
ki invalidi so razdeljeni v tri 
kategorije – stoječi, sedeči in 
slepi oziroma slabovidni. 

»Veseli nas, da nam je us-
pelo v niz tekmovanj najviš-
jega nivoja, ki jih je že gostila 
Kranjska Gora, dodati še tek 
na smučeh in biatlon športni-
kov invalidov. Še enkrat smo 
pokazali, da s sodelovanjem 

in trudom, nujno potrebni-
mi izkušnjami in znanjem 
ter s kančkom gorenjske 
trme lahko dosežemo mar-
sikaj – tudi v teh zahtevnih 
epidemioloških razmerah. 
Na tem mestu se za podporo 
zahvaljujemo Slovenski turi-
stični organizaciji, Turizmu 
Kranjska Gora ter Nordijske-
mu centru Planica in drugim 
partnerjem pri projektu,« je 
povedal predsednik organi-
zacijskega odbora Milan Sa-
jovic, direktor družbe Hit Al-
pinea.

Po štirih uspešno izpelja-
nih svetovnih pokalih v alp-
skem smučanju smučarjev 
invalidov in enem svetov-
nem prvenstvu v alpskem 
smučanju smučarjev invali-
dov je zdaj pred organizator-
ji nov izziv: uspešno izpeljan 
in zaključen svetovni pokal v 
teku na smučeh in biatlonu 
športnikov invalidov.

Pri pripravi nastanitvenih 
kapacitet in celotnega tek-
movanja so v družbi Hit Al-
pinea upoštevali vse potreb-
ne ukrepe, povezane s covi-
dom-19. Ekipe bivajo znotraj 
t. i. mehurčka v hotelu Kom-
pas. Upoštevajoč vse naj-
strožje omejitve pa tekmova-
nje žal poteka brez gledalcev. 

Gostijo najboljše 
športnike invalide
Slovenija je prvič prizorišče tekem za svetovni 
pokal za najboljše športnike invalide v nordijskih 
disciplinah.Urša Peternel

Jesenice – »Poleti je tu ču-
dovito! A le, če ne smrdi 
...« Tako pripoveduje Ne-
venka Rajhman s Spodnje-
ga Plavža, z gozdovi obda-
nega predela Jesenic, ki je 
stisnjen med avtocesto in 
pobočja Mežakle. A hkrati 
je to del mesta, ki se naha-
ja tik pod jeseniško deponi-
jo Mala Mežakla in kjer do-
mačini že vrsto let opozarja-
jo na neznosen smrad, ki se 
širi z deponije. 

»Kot bi glavo tiščal v zaboj-
nik za smeti,« to ponazori 
sogovornica, ki je leta 2014, 
kmalu po upokojitvi, zače-
la beležiti dneve, ko na Spo-
dnjem Plavžu smrdi. V ko-
ledar, v katerega sicer mož 
vpisuje vremenske podatke 
in zapisuje hišno kroniko, 
sama z zvezdico označi dan, 
ko zavonja smrad. Včasih že 
zjutraj, včasih opoldne, vča-
sih zvečer. A kot pravi, ne-
kega pravila, po katerem bi 
lahko predvidel, kdaj bo bolj 
smrdelo, ni. 

»Ni pravila. Lahko je lepo 
ali grdo vreme, nizek ali vi-
sok zračni tlak, poletje ali 
zima ...« Bila so obdobja, 
ko je smrdelo celo do Hru-
šice in športne dvorane Pod-
mežakla, smrad so zaznava-
li celo sredi Jesenic. Ali so 

vzrok smradu mešani ko-
munalni odpadki, ki jih ob-
delujejo pri koncesionar-
ju Ekogor, ali morda smrdi 
z deponijskega polja, ki ga 
upravlja Jeko, Rajhmanova 
ne ve. Ve pa, da leta in leta 
prizadevanj krajanov Spo-
dnjega Plavža, da bi se sta-
nje izboljšalo, niso prinesla 
prav nobene spremembe. 

»Psi lajajo, karavana gre 
dalje,« razočarano ugotavlja 
sogovornica. »V preteklosti 
se je razmišljalo le o denar-
ju, samo da je denar, smeti 
se ne vidijo. Ko so zadeve šle 
čez rob in je smrad z Male 
Mežakle udaril tudi v dolino, 
so se na občini najprej delali 
nevedne, nas ignorirali, kas-
neje po dodelitvi koncesije 

Ekogorju pa nas usmerjali 
na njihov naslov ...«

Mnogi tudi mislijo, doda-
ja, da bližnji sosedi deponi-
je prejemajo odškodnino, da 
jim morda ni treba plačeva-
ti komunalnih storitev. A kot 
poudarja, to nikakor ne drži. 
Vse, kar so dobili, je bilo, da 
so jim pred leti brezplačno 
napeljali kabelsko televizi-
jo ... 

Rajhmanova, ki je sicer 
tudi navdušena planinka, 
vodja odseka za gorsko nara-
vo pri Planinskem društvu 
Mercator, ob tem tudi pravi, 
da ji denar pomeni manj kot 

to, da bi lahko v toplem po-
letnem večeru posedela zu-
naj pred hišo ali delala na 
vrtu, ne da bi jo v hišo preg-
nal smrad.

In kje sama vidi rešitev? 
»Smeti so in smeti bodo. Žal 
smo pri nas še vedno 'zeleni' 
predvsem na jeziku, med-
tem ko je resnična skrb za 
varovanje okolja še daleč,« 
ugotavlja. Zato meni: »Dok-
ler problem ne bo rešen na 
ravni države, nam bo očitno 
pač smrdelo ...« 

»Poleti čudovito, če ne smrdi «
Nevenka Rajhman s Spodnjega Plavža na Jesenicah živi tik pod deponijo Mala Mežakla. Že vrsto let 
beleži dneve, ko zazna smrad, ki se širi z deponije. Samo lani sta v njenem koledarju sto dva vpisa ... 

Nevenka Rajhman s koledarjem, v katerega že zadnjih nekaj 
let zapisuje dneve, ko na Spodnjem Plavžu smrdi z deponije

Lani je smrad v koledar 
zapisala 102-krat, letos v 
januarju osemkrat.

Jasna Paladin

Šmartno v Tuhinju – Mladi iz 
Šmartnega v Tuhinju, ki so 
združeni v Mladinski skupi-
ni Feniks in so znani po svoji 
dobrodelnosti, so pripravili 
spletno dražbo, saj so se tok-
rat odločili pomagati 38-le-
tnemu Mitji Zabavniku iz 
Šmartnega v Tuhinju, ki je 

po srčnem zastoju trenutno 
nepokreten v domači oskr-
bi in potrebuje pomoč. S po-
močjo številnih posamezni-
kov so zbrali zelo pester na-
bor okoli sto izdelkov in jih, 
opremljene z opisi, ponudi-
li dražiteljem. V ponudbi so 
imeli bone za kozmetične 
storitve, nabor sveže prip-
ravljenega peciva, nakita, 

lesenih in kvačkanih izdel-
kov, posod, naslikanih in vž-
ganih slik, ročno izdelanih 
punčk ter celo živega zajčka. 
Največji hit dražbe pa je bila 
majica z originalnim podpi-
som Luke Dončića, ki jo je 
posebej za dražbo podaril 
anonimni darovalec.

Najvišji dražitelji so izdel-
ke lahko osebno prevzeli ali 

pa so jim jih poslali po pošti, 
skupni izkupiček z vsemi 
prostovoljnimi prispevki, 
ki so jih prejeli, pa je dose-
gel 6010 evrov. »Gre za izje-
men dokaz solidarnosti. Ce-
lotna akcija je pokazala, kaj 
je možno, če stopimo sku-
paj,« je bila zadovoljna Mo-
nika Jeglič iz Mladinske sku-
pine Feniks.

Na spletni dražbi zbrali šest tisoč evrov
Simon Šubic

Karavanke – Predor Kara-
vanke je bil včeraj zaradi iz-
pada glavnega računalnika 
na avstrijski strani zaprt v 
obe smeri. Pred predorom je 
zato od jutranjih ur nastajala 
kolona stoječih tovornih vo-
zil. Najdaljša je merila okoli 
pet kilometrov, okoli 15. ure, 
ob zaključku redakcije da-
našnjega časopisa, pa je bila 
dolga okoli 2,5 kilometra. Na 

Policijski upravi Kranj so po-
jasnili, da so policisti po na-
stanku zastoja ves tovorni 
promet začeli preusmerja-
ti na Šentilj, obvoz za oseb-
na vozila pa je potekal čez 
prelaza Ljubelj in Korensko 
sedlo. Kolono pred predo-
rom so postopoma in varno 
skrajševali tako, da so obli-
kovali konvoje tovornih vo-
zil ter jih organizirano in s 
spremstvom spuščali skozi 
predor. 

Zastoji pred Karavankami

Pred predorom Karavanke je včeraj nastala večkilometrska 
kolona tovornih vozil. / Foto: Gorazd Kavčič (arhiv GG)


